












































































































































































































































































จังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

กาฬสินธุ์ 790,477,111 810 790,452,720 690 400,572,520 120 389,880,200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 1/427 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางปฏิรูปที่ดิน รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ.60-009 
หมูํที่ 4 กว๎าง 7 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,450 ตารางเมตร 
ตําบลหนองอีบุตร อาํเภอ
ห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางปฏิรูปที่ดนิ 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.60-009 หมูํที่ 4 
กว๎าง 7 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
2,450 ตารางเมตร ตําบลหนองอีบุตร 
อําเภอหว๎ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

1,644,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองอีบุตร 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 700 คน 
เกษตรกร จํานวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,644,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 2/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางหลวงท๎องถิ่น รหัสสาย
ทาง กส.ถ.11-014  
บ๎านดงอุดม หมูํที่ 13 ตําบล
คําบง อําเภอห๎วยผึ้ง จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 470.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
2,350.00 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงท๎องถิ่น 
รหัสสายทาง กส.ถ.11-014 บ๎านดงอุดม  
หมูํที่ 13 ตําบลคําบง อําเภอห๎วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 2,350.00 
ตารางเมตร  

1,578,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลคําบง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชนจํานวน 1,384 คน 
เกษตรกร จํานวน 1,120 คน ผู๎ประกอบการ 
จํานวน 274 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

1,578,000 

3 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านห๎วยผึ้ง หมูํ 3 - บ๎าน
โนนสวรรค๑ หมูํ 16 ตําบล
ห๎วยผึ้ง อาํเภอห๎วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ปริมาณงาน กวา๎ง 5.00 
เมตร ยาว 156 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 780 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นห๎วยผึ้ง หมูํ 3 
- บ๎านโนนสวรรค๑ หมูํ 16 ตําบลหว๎ยผึ้ง 
อําเภอหว๎ยผึ้ง จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน 
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 780 
ตารางเมตร 

429,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยผึ้ง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

429,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 3/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองแสงสอง - ทิพย๑บูรพา 
บ๎านหนองแสง หมู ํ6 
ปริมาณงาน กวา๎ง 5.00 
เมตร ยาว 411 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 2.073   
ตารางเมตร ตําบลนิคมห๎วย
ผึ้ง อําเภอหว๎ยผึ้ง จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองแสงสอง - 
ทิพย๑บูรพา บ๎านหนองแสง หมู ํ6  
ปริมาณงาน กวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 411 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 2.073 ตารางเมตร ตําบลนคิม
ห๎วยผึ้ง อาํเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

1,140,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยผึ้ง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,140,800 

5 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
(สายตํอจากถนนคอนกรีต
ข๎างบ๎านนายถวัลย๑ คําแสน
โคตร ถึง ข๎างบ๎านนางวนิดา  
มีสะอาด) บา๎นโคกส ีหมูํที่ 3 
ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งานผิวจราจรกว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 276 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 
966 ตารางเมตร ลงลูกรัง
กลบไหลํทาง  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายตํอจากถนน
คอนกรีตข๎างบ๎านนายถวัลย๑ คําแสนโคตร 
ถึง ข๎างบ๎านนางวนิดา  มีสะอาด) บ๎านโคกสี 
หมูํที่ 3 ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงานผิวจราจรกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 
966 ตารางเมตร ลงลูกรังกลบไหลํทาง  

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดงลิง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 4/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
(สายข๎างบา๎นนายองอาจ  
ประชานันท๑ ถึง ข๎างบ๎าน
นางสุปรามาตย๑ ศิริยม)  
บ๎านสีถาน หมูํที่ 4 ตําบล 
ดงลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งานผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 920 
ตารางเมตร ลงลูกรังกลบ
ไหลํทาง  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายขา๎งบ๎านนาย
องอาจ ประชานันท๑ ถึง ข๎างบ๎านนาง
สุปรามาตย๑ ศิริยม) บ๎านสถีาน หมูํที่ 4 
ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงานผิวจราจรกวา๎ง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 920 
ตารางเมตร ลงลูกรังกลบไหลํทาง  

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดงลิง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 

7 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
(สายรอบบา๎นด๎านทิศ
ตะวันออก) บา๎นเมย หมูํที่ 5  
ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งานผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 920 
ตารางเมตร ลงลูกรังกลบ
ไหลํทาง  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายรอบบ๎านด๎านทิศ
ตะวันออก) บ๎านเมย หมูํที่ 5 ตําบลดงลิง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งานผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจร  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 920 ตารางเมตร  
ลงลูกรังกลบไหลํทาง 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดงลิง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 5/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
ลาด ม.7,13 - ดงบ๎านลาด 
ศาลาปููค่ืน ตําบลหลกัเมือง 
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวา๎ง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 219 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
766.50 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านลาด ม.7,13 -  
ดงบ๎านลาด ศาลาปููค่ืน ตาํบลหลักเมือง 
อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 3.50 เมตร ระยะทาง 
219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 766.50 ตาราง
เมตร  

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลักเมือง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,793 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 

9 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหวั
ขวา หมูํ 8,12 - ลําห๎วยหว๎า 
ตําบลหลักเมือง อาํเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4 เมตร ระยะทาง 193.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 774 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหวัขวา หมู ํ8,12 
– ลําห๎วยหว๎า ตําบลหลกัเมือง อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 193.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 774 ตารางเมตร  

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลักเมือง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,201 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 6/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 กํอสร๎างผิวทาง 
พาราแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
บ๎านบึง หมูํ 10 ตําบลหลัก
เมือง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ระยะทาง 
312 เมตร ผิวทางกว๎าง 4 
เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
หรือมีพื้นที่เสริมผิวแบบ
พาราแอสฟัลท๑ติกคอนกรตี
(OVERLAY) ไมํน๎อยกวาํ 
1,248 ตารางเมตร 

กํอสร๎างผิวทางพาราแอสฟัลท๑ตกิคอนกรีต 
บ๎านบึง หมูํ 10 ตําบลหลักเมือง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ระยะทาง 312 
เมตร ผิวทางกว๎าง 4 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแบบพารา
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (OVERLAY) ไมํน๎อย
กวํา 1,248 ตารางเมตร 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลักเมือง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างผิวทางพาราแอสฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต ในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,201 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 

11 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
แยกหลังวัดบ๎านดํานเหนอื - 
นานายจอมใจ มาดี  
บ๎านดํานเหนือ หมูํที่ 2 
ตําบลโพนงาม อําเภอ 
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณ ผิวจราจร กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 900.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายแยกหลังวัด 
บ๎านดํานเหนือ - นานายจอมใจ มาดี  
บ๎านดํานเหนือ หมูํที่ 2 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ 
ผิวจราจร กวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 900.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโพนงาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 770 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 7/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ซํอมแซมถนน ค.ส.ล. สาย 
กส.ถ.113-002 (ด๎วยวธิี
เสริมผิว AC) บ๎านนางอุบล 
ฉายผาด – บ๎านนายเหรียญ
ทอง เฉิดสถิตย๑ บา๎นโพนงาม 
หมูํที่ 1 ตําบลโพนงาม 
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจร กวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 598.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลํ
ทางกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไหลํทางไมํน๎อยกวํา 2,990 
ตารางเมตร  

ซํอมแซมถนน ค.ส.ล. สาย กส.ถ.113-002 
(ด๎วยวธิีเสริมผิว AC) บ๎านนางอุบล ฉายผาด 
– บ๎านนายเหรียญทอง เฉิดสถิตย๑ บ๎านโพน
งาม หมูํที่ 1 ตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 598.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไหลํทางไมํน๎อยกวาํ 2,990 
ตารางเมตร  

1,070,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโพนงาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมแซมถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,238 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,070,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 8/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 เสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล. 
ด๎วยวัสดุแอสฟัสท๑ติก 
คอนกรีต ถนนเขตสาคร 
ชํวงถนนกมรัตน๑โสภณถึง
ถนนอุปฮาดบํารุง หมูํที ่1 
ตําบลหลักเมือง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 7.00 เมตร ยาว 
480.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ 3,360.00 
ตารางเมตร  

เสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ด๎วยวัสดุ 
แอสฟัสท๑ติกคอนกรีต ถนนเขตสาคร ชํวง
ถนนกมรัตน๑โสภณถึงถนนอุปฮาดบาํรุง  
หมูํที่ 1 ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 7.00 เมตร ยาว 
480.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 
3,360.00 ตารางเมตร  

1,596,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกมลาไสย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการเสริมผิวจราจรถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 9,100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,596,000 

14 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 10  
บ๎านกุงเกํา ตําบลกุงเกํา 
อําเภอทาํคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 321 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 1,284 ตาราง
เมตร ไหลํทางกว๎างข๎างละ 
0.25 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านหมูทํี่ 
10 บ๎านกุงเกํา กวา๎ง 4 เมตร ยาว 321 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 1,284 ตารางเมตร ไหลํทาง
กว๎างข๎างละ 0.25 เมตร  

662,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุงเกํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,125 คน 
รวม 670 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

662,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 9/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคําแคน - หินลาด  
หมูํที่ 7 บ๎านคําแคน ตําบล
กุงเกํา อําเภอทําคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 351.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ
1,755.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.25 
เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคําแคน -  
หินลาด หมูํที ่7 บ๎านคําแคน กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 351.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 1,755.00 
ตารางเมตร ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร  

938,000 กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุงเกํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,212 คน 
รวม 820 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

938,000 

16 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎านแสนสุข หมูํที่ 7  
สายกลางบา๎น จากบา๎น 
นางทองม๎วน ทิ้งเทพ - บ๎าน
นางบัวลอย มหิงสารี ตําบล
กุดจิก อําเภอทําคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 850 
ตารางเมตร   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านแสนสุข 
หมูํที่ 7 สายกลางบา๎น จากบา๎นนางทองม๎วน 
ทิ้งเทพ - บ๎านนางบัวลอย มหิงสารี ตําบล 
กุดจิก อําเภอทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 850 
ตารางเมตร   

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดจิก 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 10/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
กุดจิก หมูํที่ 1 ค๎ุมโนนค๎อ 
สายบ๎านนายชยัสิทธิ ์- บ๎าน
นายพล สุราฤทธิ ์ตําบลกุด
จิก อาํเภอทาํคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ๑  
ชํวงที่ 1 กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
ชํวงที่ 2 กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมกันไมํน๎อยกวํา 820 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านกุดจกิ หมูํที่ 1  
ค๎ุมโนนค๎อ สายบา๎นนายชัยสิทธิ์ - บ๎านนาย
พล สุราฤทธิ ์ตําบลกุดจิก อําเภอทําคันโท 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑  
ชํวงที่ 1 กว๎าง 4.00 เมตร  ยาว 130.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ชํวงที่ 2 กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจร
รวมกันไมํน๎อยกวํา 820 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดจิก 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

18 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎านโคกกลางหมูํที่ 9 
สายบ๎านนายโชคชัย สุราฤทธิ์ 
- วัดปาุศรีมงคล  
ตําบลกุดจิก อําเภอทําคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 400 
ตารางเมตร   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านโคก
กลางหมูํที่ 9 สายบา๎นนายโชคชัย สุราฤทธิ์ 
- วัดปาุศรีมงคล ตําบลกุดจิก อําเภอ 
ทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 400 ตารางเมตร   

240,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดจิก 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

240,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 11/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎านภูเจริญ หมูํที่ 11 
สายกลางบา๎น จากบา๎นนาย
ธิ กุลบุตร - บ๎านนางศิริมล  
ธรรมศิริ ตําบลกุดจิก อําเภอ
ทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
600 ตารางเมตร   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านภูเจริญ 
หมูํที่ 11 สายกลางบ๎าน จากบ๎านนายธิ 
กุลบุตร - บ๎านนางศิริมล ธรรมศิริ ตําบล 
กุดจิก อําเภอทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 600 
ตารางเมตร   

350,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดจิก 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

350,000 

20 กํอสร๎างเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต บ๎านคําเจริญ  
หมูํที่ 2 ตําบลคําใหญํ 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 691.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 2,764.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างเสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต บ๎านคําเจริญ หมูทํี่ 2 
ตําบลคําใหญํ อาํแภอหว๎ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 691.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
2,764.00 ตารางเมตร 

1,040,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลคําใหญ ํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างเสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 999 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,040,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 12/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านคําเจริญ หมูํที่ 12 
ตําบลคําใหญ ํอําเภอ 
ห๎วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
215.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
860.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก บา๎น 
คําเจริญ หมูํที่ 12 ตําบลคําใหญ ํอําเภอ 
ห๎วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 860.00 ตารางเมตร 

496,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลคําใหญ ํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 526 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 13/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 เสริมผิวจราจรคอนกรีตสาย
จากโรงเรียนโนนศิลาสวาํง
วิทย๑ - บ๎านสวาํง หมูํ 2,9 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอ
ฆ๎องชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑     
ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางพร๎อมลงลูกรัง 
หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 960.00 ตาราง
เมตร  

เสริมผิวจราจรคอนกรีตสายจากโรงเรียน
โนนศิลาสวํางวิทย๑ - บ๎านสวําง หมูํ 2,9 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ๎องชัย จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
พร๎อมลงลูกรัง หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 960.00 ตารางเมตร  

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนศิลาเลิง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการเสริมผิวจราจรคอนกรีตสายจากโรงเรียน
โนนศิลาสวํางวิทย๑ – บ๎านสวาํง เพื่อใหป๎ระชาชน 
นักเรียนสัญจรไปมาได๎สะดวก ปลอดภัยและ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 4,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 14/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 เสริมผิวจราจร ค.ส.ล. สาย
ทางหลวงหมายเลข 2116 - 
บ๎านโนนศิลาเลิง หมูํที่ 1,7  
ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร ยาว 
360.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง 
หรือผิวจราจรคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 2,160.00 ตาราง
เมตร  

เสริมผิวจราจร ค.ส.ล. สายทางหลวง
หมายเลข 2116 - บ๎านโนนศิลาเลิง หมูทํี่ 
1,7 ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร ยาว 360.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํ
ทาง หรือผิวจราจรคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
2,160.00 ตารางเมตร  

1,108,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนศิลาเลิง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการเสริมผิวจราจร เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,288 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,108,000 

24 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านน๎อยศรีสุข หมูํที่ 13 ถึง 
บ๎านศรีบุญเรือง หมูํที่ 5 
รหัสทางหลวง  
กส.ถ.133-001 ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5 เมตร ยาว 
570 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,850 
ตารางเมตร ลงลูกรังปรับพื้น
ทางเดิมและไหลํทางไมํน๎อย
กวํา 15.39 ลูกบาศก๑เมตร 
ตําบลเสาเล๎า อําเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นน๎อยศรีสุข  
หมูํที่ 13 ถึง บ๎านศรีบุญเรือง หมูํที่ 5 รหัส
ทางหลวง กส.ถ.133-001 ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,850 ตาราง
เมตร ลงลูกรังปรับพื้นทางเดิมและไหลํทาง
ไมํน๎อยกวาํ 15.39 ลูกบาศก๑เมตร ตาํบลเสา
เล๎า อําเภอหนองกุงศรี จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

1,600,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเสาเล๎า 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 5,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ๎สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,600,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 15/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ช๎างสามหัว หมูํที่ 13 - 
ถนนลาดยางหนองกบนาคํา
น๎อย ตําบลหนองใหญ ํ
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ๑ รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ.142-009 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
5 เมตร ระยะทาง 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 850 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายช๎างสามหัว หมูํที่ 
13 - ถนนลาดยางหนองกบนาคําน๎อย 
ตําบลหนองใหญ ํอําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ๑ รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.142-009 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 
5 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 850 ตาราง
เมตร  

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,115 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 

26 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายเหนือวัดกลางสามัคคีนา
คําน๎อย หมูํ 6 ตําบลหนอง
ใหญํ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร 
ระยะทาง 215 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,075 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเหนอืวัดกลาง
สามัคคีนาคําน๎อย หมูํ 6 ตําบลหนองใหญํ 
อําเภอหนองกุงศร ีจังหวัดกาฬสินธุ๑  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร 
ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,075 ตารางเมตร  

620,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,860 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

620,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 16/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนาคําน๎อย หมูํที่ 9 - 
บ๎านคลองทรัพย๑ หมูํที ่4 
ตําบลหนองใหญํ อาํเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑  
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.142-008 ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ระยะทาง 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 850 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนาคําน๎อย  
หมูํที่ 9 บ๎านคลองทรัพย๑ หมูํที ่4 ตําบล
หนองใหญํ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ๑ รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.142-008 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 
5 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 850 ตาราง
เมตร  

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,860 คน 
772 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 

28 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
(กส.ถ. 57-057) สายนาอวน
ตะวันออก บา๎นนาอวน  
หมูํ 5 ตําบลหนองสรวง 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 173 เมตร หนา 
0.15 ม. ไหลํทางข๎างละ 
0.00 - 1.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ใช๎สอยไมํน๎อยวํา 865 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (กส.ถ.57-057)  
สายนาอวนตะวันออก บา๎นนาอวน หมูํ 5 
ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 173 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ  
0.00 - 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช๎สอยไมนํ๎อย
กวํา 865 ตารางเมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองสรวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 5,515 คน 
เกษตรกร จํานวน 2,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 17/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ขุดลอกลําลงขวาง บ๎าน
หนองสรวง หมูํ 2 ตําบล
หนองสรวง อําเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความ
ยาว 700 เมตร ความลาด
เอียงด๎านข๎าง 1:2 ปริมาตร
ดินขุดไมํน๎อยกวาํ 12,250 
ลูกบาศก๑เมตร 

ขุดลอกลําลงขวาง บ๎านหนองสรวง หมูํ 2 
ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความยาว 700 เมตร ความลาด
เอียงด๎านข๎าง 1:2 ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวาํ 
12,250 ลูกบาศก๑เมตร 

491,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองสรวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขุดลอกลําลงขวาง เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนเกี่ยวกบัน้ําอุปโภค บริโภคของประชาชน 
รวมถึงปูองกันอุทกภัย รองรับเก็บน้ําไว๎ใช๎ตลอดปี 
ตลอดจนสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 5,515 คน 
เกษตรกร จํานวน 2,500 คน 
 2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

491,000 

30 ขุดลอกลําลงขวาง บ๎านนา
บง หมูํ 3 ตําบลหนองสรวง 
อําเภอหนองกุงศรี จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ ความยาว 680 
เมตร ความลาดเอียง
ด๎านข๎าง 1:2 ปริมาตรดินขุด
ไมํน๎อยกวาํ 11,900 
ลูกบาศก๑เมตร  

ขุดลอกลําลงขวาง บ๎านนาบง หมูํ 3 ตําบล
หนองสรวง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความยาว 680 เมตร ความลาด
เอียงด๎านข๎าง 1:2 ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวาํ 
11,900 ลูกบาศก๑เมตร  

477,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองสรวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขุดลอกลําลงขวาง เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนเกี่ยวกบัน้ําอุปโภค บริโภคของประชาชน 
รวมถึงปูองกันอุทกภัย รองรับเก็บน้ําไว๎ใช๎ตลอดปี 
ตลอดจนสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 5,515 คน 
เกษตรกร จํานวน 2,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

477,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 18/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายทางหน๎าบ๎าน อําเภอ
โกวิท บ๎านสี่แยก หมูํที่ 6 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 185.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 925.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางหนา๎บ๎าน 
อําเภอโกวิท บ๎านสีแ่ยก หมูํที ่6 ตําบล
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 925.00 
ตารางเมตร 

493,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสมเด็จ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 142 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,100 

32 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางปุาช๎า - บ๎านหนองแสง
น๎อย บา๎นหนองบวัโดน หมูํ
ที่ 1 ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
185.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
925.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางปาุช๎า - บ๎าน
หนองแสงน๎อย บา๎นหนองบวัโดน หมูํที่ 1 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 925.00 
ตารางเมตร 

493,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสมเด็จ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 142 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,100 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 19/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางข๎างประชาพัฒน๑ - หมูํที่ 
4 บ๎านหนองบวัโดน หมูํที่ 
12 ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
185.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
925.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางขา๎งประชา
พัฒน๑ - หมูํที่ 4 บ๎านหนองบวัโดน หมูํที ่12 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 925.00 
ตารางเมตร 

493,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสมเด็จ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 238 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,100 

34 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองปุาอ๎อย หมูํที่ 1 ตําบล
ลําห๎วยหลัว อําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ระยะทาง 215 เมตร 
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
860 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองปาุอ๎อย 
หมูํที่ 1 ตําบลลําห๎วยหลวั อําเภอสมเด็จ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ระยะทาง 215 
เมตร กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 860 ตารางเมตร 

487,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ลําห๎วยหลัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 918 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

487,300 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 20/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านค๎อ  
หมูํที่ 4 ตําบลลําห๎วยหลวั  
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน 
ระยะทาง 215 เมตร กว๎าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 860 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านค๎อ หมูํที่ 4 ตําบล
ลําห๎วยหลัว อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
ปริมาณงาน ระยะทาง 215 เมตร กว๎าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 860 ตารางเมตร 

487,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ลําห๎วยหลัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 822 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

487,300 

36 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
บอน หมูํที่ 6 ตําบลลําห๎วย
หลัว อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน 
ระยะทาง 173 เมตร กว๎าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 692 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านบอน หมูํที่ 6 
ตําบลลําห๎วยหลวั อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ระยะทาง 173 เมตร 
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 692 ตารางเมตร 

390,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ลําห๎วยหลัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 729 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

390,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 21/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
โพธิ์คํา หมูํที่ 9 จากร๎านค๎า
ชุมชนถึงหน๎าบ๎าน นายสนิท  
ศรีแก๎ว ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา   
480 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านโพธิ์คํา หมูํที่ 9 
จากร๎านค๎าชุมชนถึงหน๎าบ๎าน นายสนิท  
ศรีแก๎ว ตําบลแซงบาดาล อาํเภอสมเด็จ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 480 ตารางเมตร  

328,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แซงบาดาล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 729 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

328,000 

38 กํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด 
ถนนสายบา๎นคําเม็ก หมูํที ่7 
ไปบ๎านบะเอียด ตําบลแซง
บาดาล อาํเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 6,500 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด ถนนสายบา๎นคํา
เม็ก หมูํที่ 7 ไปบ๎านบะเอยีด ตําบลแซง
บาดาล อาํเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือพืน้ที่ไมํ
น๎อยกวํา 6,500 ตารางเมตร 

475,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แซงบาดาล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด ในชุมชน เพื่อ
ยกระดับสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเช่ือมโยง
ชุมชนสูํพื้นที่การเกษตรและสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 729 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

475,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 22/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 กํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด 
ถนนสายบา๎นหนองแหว๎หมูํ
ที่ 5 ไปสะพานสูงเนิน ตําบล
แซงบาดาล อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 6,500 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด ถนนสายบา๎น
หนองแห๎วหมูํที่ 5 ไปสะพานสูงเนิน ตําบล
แซงบาดาล อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือพืน้ที่ไมํ
น๎อยกวํา 6,500 ตารางเมตร 

475,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แซงบาดาล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด ในชุมชน เพื่อ
ยกระดับสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเช่ือมโยง
ชุมชนสูํพื้นที่การเกษตรและสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 729 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

475,000 

40 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหลุบเปลือย หมูํที ่1 
ตําบลศรีสมเด็จ ถึงบ๎านหมู
มํน หมูํที่ 1 ตําบลหมูมํน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 
185.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลูกรังไหลํทางข๎างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  
925.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหลุบเปลอืย 
หมูํที่ 1 ตําบลศรีสมเด็จ ถึงบ๎านหมูมํน  
หมูํที่ 1 ตําบลหมูมํน อาํเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหลํทางข๎างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 925.00 ตารางเมตร 

499,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลศรีสมเด็จ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 48 คน 
เกษตรกร จํานวน 68 คน และผู๎ประกอบการ 
จํานวน 10 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

499,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 23/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 เสริมผิวลาดยาง 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
บ๎านหนองแสง หมูํที ่2 ถึง
บ๎านหลุบเปลือย หมูํที ่7 
ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ๑  
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 200.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 1,000.00 ตารางเมตร 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
บ๎านหนองแสง หมูํที ่2 ถึงบ๎านหลุบเปลือย  
หมูํที่ 7 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่แอสฟัลท๑ตกิคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
1,000.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบรหิารสํวน
ตําบลศรีสมเด็จ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตใน
ชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชนผู๎ตกงาน จํานวน 78 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

42 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายจากบ๎านดอนกลาง หมูํ
ที่ 8 - ปากทางบ๎านโพนสิม 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 
222 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 888 ตารางเมตร 
ตําบลหัวนาคํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนสายจากบ๎านดอน
กลาง หมูํที่ 8 ปากทางบ๎านโพนสิม  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 888 ตาราง
เมตร ตําบลหัวนาคํา อาํเภอยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหัวนาคํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 608 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 24/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
บ๎านหัวนาคําน๎อย หมูํที ่13 
- โรงไฟฟูาโซลําเซลล๑  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว
222 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 888 ตารางเมตร 
ตําบลหัวนาคํา อาํเภอ 
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหวันาคําน๎อย หมูํ
ที่ 13 - โรงไฟฟูาโซลําเซลล๑ ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 888 ตารางเมตร 
ตําบลหัวนาคํา อาํเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหัวนาคํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎าง เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 397 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

44 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
ดงบัง หมูํที่ 12 สายจาก
หลังคริสจักร - สามแยกบ๎าน
ดงบัง หมูํที่ 9 ผิวจราจร
กว๎าง 3 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 525 ตารางเมตร ตําบล
หัวนาคํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านดงบัง หมูํที่ 12 
สายจากหลังคริสจักร สามแยกบ๎านดงบงั 
หมูํที่ 9  ผิวจราจรกวา๎ง 3 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
525 ตารางเมตร ตําบลหัวนาคํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

295,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหัวนาคํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 556 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

295,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 25/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางบ๎านหนองแวงบํอแกว๎ - 
บ๎านดอนลําดวน ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 797 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
3,188 ตารางเมตร พร๎อมลง
ลูกรังกลบไหลํทาง ตําบลอิ
ตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางบา๎นหนองแวง
บํอแกว๎ - บ๎านดอนลําดวน ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 797 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 3,188 ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังกลบไหลํทาง ตําบลอิตื้อ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1,600,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลอิตื้อ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,700 คน 
เกษตรกร จํานวน 1,200 ครัวเรือน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,600,000 

46 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านตูม หมูํที ่19 - หนอง 
ขี้เหน ตําบลบวับาน อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 720 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,880 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นตูม หมูํที ่19 - 
หนองขี้เหน ตําบลบวับาน อาํเภอยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผวิจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 720 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,880 ตาราง
เมตร  

1,570,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลบัวบาน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 928 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,570,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 26/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ซํอมสร๎างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.98–043 ถนนสาย
สัมพันธ๑พัฒนา บ๎านปอแดง 
หมูํที่ 1,3 ตําบลนาด ีอําเภอ
ยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
111.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมทั้ง 2 ชํวง ไมํน๎อยกวาํ  
2,839.00 ตารางเมตร 

ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.98–043  
ถนนสายสัมพันธ๑พัฒนา บ๎านปอแดง หมูํที่ 
1,3 ตําบลนาดี อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 111.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้ง 2 ชํวง ไมํ
น๎อยกวํา 2,839.00 ตารางเมตร  

1,061,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาด ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต ในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,173 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,061,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 27/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ซํอมสร๎างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.98–049 ถนนสายรวํม
ใจไทยสัมพันธ๑ บา๎นปอแดง 
หมูํที่ 1,3 ตําบลนาด ีอําเภอ
ยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ระยะทาง 
275.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ  1,375.00 
ตารางเมตร       

ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.98–049  
ถนนสายรํวมใจไทยสัมพันธ๑ บ๎านปอแดง  
หมูํที่ 1,3 ตําบลนาด ีอําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผวิจราจรกว๎าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 275.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา  
1,375.00 ตารางเมตร        

513,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาด ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร ออกไปจาํหนาํยสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 2,173 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

513,000 

49 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
กส.ถ.143-10 ข๎าง กศน. 
ตําบลหนองอิเฒํา ไป บ๎าน
คําไฮ ตําบลหนองตอกแปูน 
อําเภอยางตลาด อาํเภอ
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 210 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 840 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย กส.ถ.143-10  
ข๎างกศน. ตําบลหนองอิเฒํา ไปบ๎านคําไฮ 
ตําบลหนองตอกแปูน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผวิจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.40 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 840 ตารางเมตร  

496,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองอิเฒํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,924 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,200 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 28/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนายคําเพียร แกมนิรันธ๑ 
ถึงสวนนางทองใส ภูบุญปลูก 
หมูํที่ 4 ตําบลหนองอิเฒํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 174 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 696 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนายคําเพยีร 
แกมนิรันธ๑ ถึงสวนนางทองใส  ภูบุญปลกู 
หมูํที่ 4 ตําบลหนองอิเฒํา อาํเภอยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.40 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 696 ตารางเมตร  

411,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองอิเฒํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,924 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

411,000 

51 เสริมผิวแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต สายภายใน
หมูํบ๎านบ๎านนาเชือก หมูํที่ 
11 ตําบลนาเชือก อําเภอ
ยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
3.00 - 6.00 เมตร ยาว 
894.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.00 
เมตร หรือมีพื้นผิว 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 3,976.00 ตารางเมตร 

เสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สายภายใน
หมูํบ๎านบ๎านนาเชือก หมูํที่ 11 ตําบล 
นาเชือก อาํเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 3.00 - 6.00 
เมตร ยาว 894.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.00 เมตร หรือมีพื้นผิว 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 3,976.00 
ตารางเมตร 

1,580,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาเชือก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไปจาํหนํายสูํ
ตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 7,444 
คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,580,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 29/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
ถนนแยกไชยเจริญ (209 
เดิม) บ๎านค๎อ หมูํที่ 3
เทศบาลตําบลยางตลาด 
ตําบลยางตลาด อําเภอ 
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมลงไหลํทางลูกรัง หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
920 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนแยกไชยเจริญ  
(209 เดิม) บ๎านค๎อ หมูํที่ 3 เทศบาลตําบล
ยางตลาด ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมลง
ไหลํทางลูกรัง หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 920 ตารางเมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลยางตลาด 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

53 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
รัตนาราม 2 บ๎านดอนปอ
แดง หมูํที่ 20 เทศบาล
ตําบลยางตลาด ตาํบล 
ยางตลาด อาํเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กส.ถ.46-014 ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
พร๎อมลงไหลํทางลูกรัง หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
920 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนรัตนาราม 2  
บ๎านดอนปอแดง หมูํที่ 20 เทศบาลตําบล
ยางตลาด ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กส.ถ.46-014 ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
พร๎อมลงไหลํทางลูกรัง หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 920 ตารางเมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลยางตลาด 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 30/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 กํอสร๎างผิวจราจร 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนน
ไปบ๎านยางน๎อย - บ๎านค๎อ 
กส.ถ.46-073 บ๎านค๎อ  
หมูํที่ 3 บ๎านยางน๎อย หมูํที ่
6 เทศบาลตําบลยางตลาด 
ตําบลยางตลาด อําเภอ 
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 297 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 1,188 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
ถนนไปบ๎านยางน๎อย - บ๎านค๎อ กส.ถ.46-073 
บา๎นค๎อ หมูํที ่3 บ๎านยางน๎อย หมูํที ่6 
เทศบาลตําบลยางตลาด ตําบลยางตลาด 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 297 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
1,188 ตารางเมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลยางตลาด 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างผิวจราจรแอสฟัลท๑ตกิคอนกรีต 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

55 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หลังโรงพัก หมูํที ่3 ตําบล
นามน  อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
1,200 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงพัก หมูํที่ 3 
ตําบลนามน อาํเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 1,200 
ตารางเมตร  

693,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

693,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 31/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายสํางก๏อก ไปสุดเขต
เทศบาลฯติดเขต องค๑การ
บริหารสํวนตําบลนามน  
หมูํที่ 9 ตําบลนามน อาํเภอ
นามน จงัหวัดกาฬสินธุ๑   
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 390 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
1,560 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายสํางก๏อก ไปสดุเขต
เทศบาลฯติดเขต องค๑การบริหารสํวนตาํบล
นามน หมูํที่ 9 ตําบลนามน อาํเภอนามน 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 1,560 
ตารางเมตร  

900,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

900,000 

57 ปรับปรุงผิวทางด๎วย 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ข๎างโรงเรียนหนองบัวนอก 
บ๎านหนองบัวทอง หมูํที่ 7 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 370.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 
1,480 ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวทางด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรตี 
สายข๎างโรงเรียนหนองบวันอก บ๎านหนอง
บัวทอง หมูํที ่7 ตําบลหนองบัว อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวาํ 1,480 
ตารางเมตร 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองบัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงผิวทางด๎วยแอสฟัลท๑ตกิคอนกรีต 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 957 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 32/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ปรับปรุงผิวทางด๎วย 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
บ๎านหนองบัวนอก หมูํที่ 3 
ถึงบ๎านหนองบัวกลาง หมูํที่ 
2 ตําบลหนองบัว อาํเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํ
น๎อยกวํา 1,500 ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวทางด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรตี 
สายบ๎านหนองบัวนอก หมูํที่ 3 ถึงบ๎าน
หนองบัวกลาง หมูํที่ 2 ตําบลหนองบวั 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวาํ 1,500  
ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองบัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงผิวทางด๎วยแอสฟัลท๑ตกิคอนกรีต 
ในชุมชน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร ออกไปจาํหนาํยสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 4,366 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 

59 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างแหลํงน้ําสาธารณะหนอง
ฮี บ๎านหนองบวันอก หมูํที่ 3 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 137.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 
548.00 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งแหลํงน้ํา
สาธารณะหนองฮี บ๎านหนองบัวนอก หมูํที่ 
3 ตําบลหนองบัว อาํเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 548.00 ตารางเมตร  

304,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองบัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,300 คน 
เกษตรกร จํานวน 4,300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

304,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 33/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหนองบัวนอก หมูํที่ 3 
ถึงบ๎านโนนหนองเบ็ญ หมูํที่ 
5 ตําบลหนองบัว อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
137.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํ
น๎อยกวํา 548.00 ตาราง
เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหนองบวันอก 
หมูํที่ 3 ถึงบ๎านโนนหนองเบ็ญ หมูํที ่5 
ตําบลหนองบัว อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 548.00 ตารางเมตร  

304,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองบัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 611 คน 
เกษตรกร จํานวน 611 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

304,000 

61 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
สามแยกหน๎าบา๎นนาย
สมควร คงภิรมย๑ ถึง 
สามแยกทางเข๎าวัดคํายิ่งหมี
พนาไพร บ๎านคํายิ่งหมี หมูํที่ 
4 ตําบลนามน อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
5 เมตร ระยะทาง 173.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 
867.50 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกหน๎าบ๎าน
นายสมควร คงภิรมย๑ถึงสามแยกทางเข๎าวัด
คํายิ่งหมีพนาไพร บา๎นคํายิ่งหม ีหมูํที่ 4 
ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ระยะทาง 173.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 867.50 ตารางเมตร  

489,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนามน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,789 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 34/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
สามแยกศรทองถึงหน๎าบ๎าน
นางสุจินดา บาวเออร๑ บ๎าน
นาสมบูรณ๑ หมูํที่ 13 ตําบล
นามน อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 860 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกศรทองถึง
หน๎าบ๎านนางสุจินดา บาวเออร๑ บ๎านนา
สมบูรณ๑ หมูํที่ 13 ตําบลนามน อาํเภอนามน 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 860 ตารางเมตร  

487,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนามน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุมํเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,789 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

487,000 

63 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
สุดเขตถนนลาดยาง PARA 
AC ถึงส่ีแยกหนองคําเม็ก 
บ๎านโนนสามัคคี หมูํที ่5 
ตําบลนามน อาํเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4 เมตร ระยะทาง 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 
880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายสุดเขต
ถนนลาดยาง PARA AC ถึงส่ีแยกหนองคํา
เม็ก บ๎านโนนสามัคคี หมูํที ่5 ตําบลนามน 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4 
เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 880 ตาราง
เมตร  

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนามน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,789 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 35/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหลักเหลีย่ม หมูํที ่4 ถึง 
หลังโรงเรียนนามนพิทยาคม 
บ๎านหลักเหลีย่ม หมู ํ4 
ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 3 เมตร 
ระยะทาง 367 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,101 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหลักเหลีย่ม 
หมูํที่ 4 ถึง หลังโรงเรียนนามนพิทยาคม 
บ๎านหลักเหลีย่ม หมู ํ4 ตําบลหลักเหลี่ยม 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 3 เมตร ระยะทาง 367 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 1,101 
ตารางเมตร  

614,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหลักเหลี่ยม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 712 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

614,000 

65 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนางทองยุํน พรมพะละ 
ถึง นายสมศักดิ์ นันจักร 
บ๎านอุทัยวัน หมูํที่ 5 ตําบล
หลักเหลี่ยม อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 3 เมตร ระยะทาง 
290 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 870 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนางทองยุนํ  
พรมพะละ ถึง นายสมศักดิ ์นันจักร  
บ๎านอุทัยวัน หมูํที่ 5 ตําบลหลักเหลีย่ม 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 3 เมตร ระยะทาง 290 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 870 
ตารางเมตร  

484,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหลักเหลี่ยม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 944 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

484,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 36/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายบ๎านนายทองจันทร๑  
ขันปรึกษา ถึง บ๎านนางบุญม ี 
ประมังคะตา บ๎านสังคม
พัฒนา หมูํที ่8 ตําบล 
หลักเหลี่ยม อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 850 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนายทอง
จันทร๑ ขันปรึกษา ถึง บา๎นนางบุญมี ประมัง
คะตา บ๎านสังคมพัฒนา หมูํที่ 8 ตําบล 
หลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 850 ตารางเมตร 

477,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหลักเหลี่ยม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 853 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

477,100 

67 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
ทุํงสวําง หมูํที่ 16 (ซอย
หมูํบ๎านนานาชาติ) ตาํบล 
ลําพาน อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ยาว 
574 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรื้อพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
2,870 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านทุํงสวําง หมูํที ่16 
(ซอยหมูํบ๎านนานาชาติ) ตําบลลําพาน 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 5 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,870 ตาราง
เมตร 

1,600,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําพาน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 475 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,600,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 37/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. รหัส
สายทาง กส.ถ.4-0007  
บ๎านคําบอน หมูํที่ 7 ไปบ๎าน
ทําสําราญ หมูํที่ 12 ตําบล
กลางหมื่น อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 525 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
2,625 ตารางเมตร พร๎อมลง
ลูกรังไหลํทางสองข๎าง เฉลี่ย
ข๎างละ 0.20 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง  
กส.ถ.4-0007 บ๎านคําบอน หมูํที่ 7 ไปบ๎าน
ทําสําราญ หมูํที ่12 ตําบลกลางหมื่น อาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 525 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 2,625 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
ไหลํทางสองข๎าง เฉลี่ยข๎างละ 0.20 เมตร 

1,594,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กลางหมื่น 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,845 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,594,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 38/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ปรับปรุงเสริมผิวทางลาด
ยางแบบแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ.61-003  
สายทาง บา๎นดอนนาแก  
หมูํที่ 8  ถึงบ๎านดอนสนวน 
หมูํที่ 9 ตําบลหลุบ กว๎าง 6 
เมตร ยาว 252 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,512 ตารางเมตร  
เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 6 เมตร ยาว 
252 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
1,512 ตารางเมตร  

ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแบบ 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท๎องถิ่น 
กส.ถ.61-003 สายทางบ๎านดอนนาแก  
หมูํที่ 8  ถึงบ๎านดอนสนวน หมูํที่ 9 ตําบล
หลุบ กว๎าง 6 เมตร ยาว 252 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 1,512  
ตารางเมตร เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 252 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,512 ตารางเมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลุบ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแบบ 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,237 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 39/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ปรับปรุงเสริมผิวทางลาด
ยางแบบแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ.61-001   
สายทางเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ๑ ถึงบา๎นโคกกลาง 
(ชํวงบ๎านกุดออ๎ หมูํที ่2) 
ตําบลหลุบ กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 252 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,512 ตารางเมตร เทศบาล
ตําบลหลุบ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 6 เมตร ยาว 252 
เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,512 
ตารางเมตร  

ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแบบ 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท๎องถิ่น 
กส.ถ.61-001 สายทางเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ๑ ถึงบา๎นโคกกลาง (ชํวงบ๎านกุดอ๎อ 
หมูํที่ 2) ตําบลหลุบ กว๎าง 6 เมตร ยาว 252  
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 1,512 ตารางเมตร เทศบาลตําบลหลุบ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 6 เมตร ยาว 252 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,512 ตาราง
เมตร  

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลุบ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแบบ 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,586 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 40/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ปรับปรุงเสริมผิวทางลาด
ยางแบบแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต ถนนภายใน
หมูํบ๎าน บา๎นเตาไห หมูํที ่4  
ตําบลหลุบ จาํนวน 3 ชํวง  
เทศบาลตําบลหลุบ อาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑  
ชํวงที่ 1 รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ.61-061 สาย
ทางซอยสตรีพัฒนา กว๎าง 4 
เมตร ยาว 245 เมตร หนา 
0.04 เมตร  
ชํวงที่ 2  รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ.61-057 สาย
ทางซอยสันติธรรม กว๎าง 3 
เมตร ยาว 117 เมตร หนา 
0.04 เมตร  
ชํวงที่ 3 รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ.61-062 สาย
ทางซอยโชคอํานวย กวา๎ง 4 
เมตร ยาว 115 เมตร หนา 
0.04 เมตร  

ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแบบ 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนภายในหมูํบา๎น 
บ๎านเตาไห หมูํที ่4 ตําบลหลุบ จาํนวน 3 
ชํวง หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 1,791 ตาราง
เมตร เทศบาลตําบลหลุบ อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ชํวงที่ 1 รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.61-061 สายทางซอยสตรีพัฒนา กว๎าง 
4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 980 ตารางเมตร  
ชํวงที่ 2 รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.61-057 สายทางซอยสันติธรรม กว๎าง 
3 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 351 ตารางเมตร 
ชํวงที่ 3 รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.61-062 สายทางซอยโชคอาํนวย 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 460 ตาราง
เมตร 

606,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลุบ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแบบ 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,036 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

606,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 41/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
คลองชลประทานบึงวิชัย - 
บ๎านหนองทุํม หมูํที ่4 ตําบล
บึงวิชัย อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
620 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.20 
เมตร หรือปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
2,480.00 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายคลองชลประทาน
บึงวิชัย - บ๎านหนองทุํม หมูํที ่4 ตําบล 
บึงวิชัย อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.20 เมตร หรือปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 2,480.00 ตารางเมตร  

1,600,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลบึงวิชัย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,753 คน 
เกษตรกร จํานวน 1,150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,600,000 

73 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
เรียบคลองโคกใหญํ บ๎านแก
เปะ หมูํที่ 5 ตําบลเชียงเครือ  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ.18-001 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 680 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 2,720 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายเรียบคลองโคก
ใหญํ บ๎านแกเปะ หมูํที่ 5 ตําบลเชียงเครือ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ รหัส
ทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.18-001 ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 680 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 2,720 
ตารางเมตร  

1,589,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เชียงเครือ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,803 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,589,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 42/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านหอถังสูงและระบบ
กรองน้ําประปาแบบผิวดิน
ขนาดเล็กบ๎านคํายลูกเสือ 
หมูํที่ 2 (ค๎ุมรุงํสุริยา) 
เทศบาลตําบลภูดิน อาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบา๎นหอถังสูงและ
ระบบกรองน้ําประปาแบบผิวดินขนาดเล็ก
บ๎านคํายลูกเสือ หมูํที่ 2 (ค๎ุมรุํงสุริยา) 
เทศบาลตําบลภูดิน อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

767,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูดิน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎านเพือ่ให๎เพื่อให๎
ประชาชนมีน้ําอปุโภค บริโภคอยํางเพียงพอ สะอาด
และใช๎ในการเกษตร กลุํมเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 101 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

767,000 

75 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านหอถังสูงและระบบ
กรองน้ําประปาแบบผิวดิน
ขนาดเล็กบ๎านคํายลูกเสือ 
หมูํที่ 2 (ค๎ุมสุขชัยศรี) 
เทศบาลตําบลภูดิน อาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบา๎นหอถังสูงและ
ระบบกรองน้ําประปาแบบผิวดินขนาดเล็ก
บ๎านคํายลูกเสือ หมูํที่ 2 (ค๎ุมสุขชัยศรี) 
เทศบาลตําบลภูดิน อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

729,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูดิน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎าน เพื่อให๎
ประชาชนมีน้ําอปุโภค บริโภคอยํางเพียงพอ สะอาด
และใช๎ในการเกษตร กลุํมเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 42 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

729,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 43/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
จากบา๎นสิมลี หมูํ 2 ไป 
บ๎านหนาด หมูํ 5 ตําบล
เหนือ  อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 2,250 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายจากบา๎นสิมลี  
หมูํ 2 ไปบ๎านหนาด หมูํ 5 ตําบลเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
5 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,250 ตาราง
เมตร 

1,308,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลเหนือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,803 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,308,000 

77 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
ใบบุํนหวําน (รอบหนอง 
สิมด๎านทิศเหนือ) หมูํ 2,4 
ตําบลโพน อําเภอคํามํวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
560.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
2,800 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนใบบุํนหวาํน  
(รอบหนองสิมด๎านทิศเหนือ) หมูํ 2,4 ตําบล
โพน อาํเภอคํามวํง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 2,800 ตารางเมตร  

1,570,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโพน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,073 
ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,570,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 44/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนาบอน หมูํที ่2  
(วัดปุาช๎านาบอน) - บ๎านคํา
สมบูรณ๑ หมูํที่ 4 ตําบล 
นาบอน อําเภอคํามํวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ยาว 165 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรัง
ไหลํทาง กว๎างขา๎งละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไมํ
น๎อยกวํา 825.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนาบอน  
หมูํที่ 2 (วัดปุาช๎านาบอน) - บ๎านคําสมบูรณ๑ 
หมูํที่ 4 ตําบลนาบอน อําเภอคํามํวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง  
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่จราจร
ไมํน๎อยกวาํ 825.00 ตารางเมตร 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาบอน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,500 
ครัวเรอืน เกษตรกร จํานวน 1,000 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 

79 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านทุํงมน หมูํที่ 8 ตําบลนา
บอน อาํเภอคํามวํง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง  
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่จราจรไมํน๎อย
กวํา 825.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นทุํงมน หมูทํี่ 8 
ตําบลนาบอน อําเภอคํามํวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 เมตร ยาว 165 ม. หนา 
0.15 ม. พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง  กว๎างขา๎ง
ละ 0.50 ม. หรอืมีพื้นที่จราจรไมํน๎อยกวํา 
825.00 ตร.ม.  

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาบอน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,500 
ครัวเรือน เกษตรกร จํานวน 1,000 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 45/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ขุดลอกหนองคําสูงเนิน  
หมูํที่ 6 บ๎านหัวนาคํา ตําบล 
นาบอน อําเภอคํามํวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
12.00 เมตร ยาว 114.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุด ไมํน๎อย
กวํา 8,208.00 ลูกบาศก๑
เมตร 

ขุดลอกหนองคําสูงเนิน หมูํที่ 6  
บ๎านหัวนาคํา ตาํบลนาบอน อาํเภอคํามวํง 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 12.00 เมตร ยาว 
114.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด ไมํน๎อยกวํา 8,208.00 
ลูกบาศก๑เมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาบอน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขุดลอกหนองคําสูงเนิน เพื่อให๎หนองน้ําคํา
สูงเนินสามารถเพิ่มปัจจัยการผลิตตลอดทั้งปีและ
สามารถกักเก็บน้ําไว๎สาํหรับการอุปโภค บริโภค 
และใช๎ในการเกษตร กลุํมเปาูหมายคือประชาชน 
400 คน เกษตรกร 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 

81 กํอสร๎างถนน Asphaltic 
Concrete ถนนสมประสงค๑ 
หมูํที่ 4,10 ตําบลทุํงคลอง 
อําเภอคํามวํง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 9 เมตร ยาว 
605 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
5,445 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน Asphaltic Concrete ถนน
สมประสงค๑ หมูํที่ 4,10 ตําบลทุํงคลอง 
อําเภอคํามวํง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 9 
เมตร ยาว 605 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 5,445 ตารางเมตร  

1,600,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลคํามํวง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน Asphaltic Concrete เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร จําหนํายสูํ
ตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 5,000 
คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,600,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 46/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 
บ๎านใหมํชัยมงคล หมูํที่ 8 
ตําบลโพน อําเภอคํามํวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
254.00 เมตร หนา 0.15  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,016 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 บ๎านใหมํชยั
มงคล หมูํที่ 8 ตําบลโพน อาํเภอคํามวํง 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 254.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,016 ตารางเมตร  

550,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบรหิารสํวน
ตําบลโพน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

550,000 

83 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
จากศาลาประชาคมบ๎าน
หนองซองแมว หมูํที ่9 
ตําบลโพน อําเภอคํามํวง -
หน๎าโรงเรียนโนนศิลา ตําบล
โนนศิลา อําเภอสหัสขันธ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
240.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,440 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายจากศาลา
ประชาคมบ๎านหนองซองแมว หมูํที ่9 ตําบล
โพน อาํเภอคํามวํง - หน๎าโรงเรียนโนนศิลา 
ตําบลโนนศิลา อาํเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,440 ตารางเมตร  

777,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโพน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 350 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

777,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 47/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างปั้มพีที หมูํที ่8  
ตําบลโพน อําเภอคํามํวง - 
บ๎านดงเรือง ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 75.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 450 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งปั้มพีที หมูทํี่ 8 
ตําบลโพน อําเภอคํามํวง - บ๎านดงเรือง 
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 450 ตารางเมตร  

241,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโพน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

241,000 

85 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคําพิมูล หมูํที่ 3 
เช่ือมตํอ บ๎านสันเมือง หมู ํ8  
กว๎าง 5 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง  
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่จราจรไมํน๎อย
กวํา 825.00 ตารางเมตร 
ตําบลทุํงคลอง อําเภอ 
คํามํวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคําพิมูล 
หมูํที่ 3 เช่ือมตํอ บ๎านสันเมืองหมูํ 8 กวา๎ง  
5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง กว๎างข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไมํน๎อยกวาํ 825.00 
ตารางเมตร ตําบลทุํงคลอง อําเภอคํามวํง 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลทุํงคลอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,500 
ครัวเรือน เกษตรกร จํานวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 48/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านวัดปาุภูผักหวาน
เช่ือมตํอ บ๎านเกาํเด่ือ หมู ํ7  
กว๎าง 5 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง  
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่จราจรไมํน๎อย
กวํา 825.00 ตารางเมตร 
ตําบลทุํงคลอง อําเภอคํา
มํวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นวัดปาุภู
ผักหวานเช่ือมตอํ บา๎นเกําเด่ือ หมูํ 7 กว๎าง  
5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง กว๎างข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไมํน๎อยกวาํ 825.00 
ตารางเมตร ตําบลทุํงคลอง อําเภอคํามวํง 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลทุํงคลอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,500 ครัวเรือน 
เกษตรกร จํานวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 49/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 พัฒนาเส๎นทางขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
การทํองเท่ียวโดยการเสริม
ผิวแอสฟัลต๑ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.8-0007 ถนนสายภูมิ
เจริญ หมูํที่ 9 กว๎างเฉลี่ย 
5.45 เมตร ยาว 216.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
1,177.20 ตารางเมตร 
ตําบลกุดหวา๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

พัฒนาเส๎นทางขนสํงผลผลิตทางการเกษตร
และเช่ือมโยงการทํองเท่ียวโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต๑ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท๎องถิ่น 
กส.ถ.8-0007 ถนนสายภูมิเจริญ หมูํที่ 9  
กว๎างเฉลี่ย 5.45 เมตร ยาว 216.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,177.20 ตารางเมตร ตําบล 
กุดหว๎า อาํเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดหวา๎ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการพัฒนาเส๎นทางขนสํงผลผลิตทางการเกษตร
และเช่ือมโยงการทํองเท่ียว โดยสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 50/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
สวนนางบุญเวิน - สี่เลน  
บ๎านอํางแก๎ว หมูํที่ 14 ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร ตําบล 
จุมจัง อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายสวนนางบุญเวนิ - 
สี่เลน บ๎านอํางแกว๎ หมูํที่ 14 ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร ตําบลจุมจัง อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

489,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลจุมจัง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,973 คน 
เกษตรกร จํานวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,700 

89 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
นางอุไร - เลียบหว๎ย -  
กุดเตํา บ๎านจุมจัง หมูํที ่1 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร ตําบล 
จุมจัง อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนางอุไร - เลียบ
ห๎วย - กุดเตํา บ๎านจุมจัง หมูํที่ 1 ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 800 ตารางเมตร ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

489,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลจุมจัง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 938 คน 
เกษตรกร จํานวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,700 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 51/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าสหกรณ๑ - นายายแกม 
บ๎านนาเหนือ หมูํที่ 4  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
720 ตารางเมตร ตําบล 
จุมจัง อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎สหกรณ๑ -  
นายายแกม บ๎านนาเหนือ หมูํที่ 4 ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 720 ตารางเมตร ตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  

449,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลจุมจัง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 941 คน 
เกษตรกร จํานวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

449,500 

91 ซํอมแซมถนน ค.ส.ล. ถนน
สายหมูํที่ 6 บ๎านบุํงคล๎า 
เช่ือมหมูํที่ 7 บ๎านดอน
สวรรค๑ ไปตําบลกุดหวา๎ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 270.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
1,350 ตารางเมตร 

ซํอมแซมถนน ค.ส.ล. ถนนสายหมูํที่ 6  
บ๎านบุํงคล๎า เช่ือมหมูํที่ 7 บ๎านดอนสวรรค๑ 
ไปตําบลกุดหวา๎ อาํเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
270.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,350 ตารางเมตร 

470,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบัวขาว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมแซมถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,290 คน 
เกษตรกร จํานวน 750 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

470,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 52/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

92 ซํอมแซมถนน ค.ส.ล. ถนน
สายหน๎า องค๑การบริหาร
สํวนตําบล ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑  ผิวจราจรกวา๎ง 
6.00 เมตร ยาว 240.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
1,440 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่

ซํอมแซมผิวถนน ค.ส.ล. ถนนสายหนา๎
องค๑การบริหารสํวนตําบลบัวขาว อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
1,440 ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรัง 
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบัวขาว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมแซมถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,297 คน 
เกษตรกร จํานวน 800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 

93 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
(ค.ส.ล.) ถนนสาย
ร๎านอาหารด็อกเตอร๑ หมูํที่ 
12 ตําบลบัวขาว อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
720 ตารางเมตร พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (ค.ส.ล.) ถนนสาย
ร๎านอาหารด็อกเตอร๑ หมูํที่ 12 ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 720 ตารางเมตร พร๎อมไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร 

458,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบัวขาว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน 
เกษตรกร จํานวน 300 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

458,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 53/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
รอบบ๎าน หมูํที่ 8 บ๎านแก๎ง
เด่ือ ตําบลสามขา อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว  
160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 800 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายรอบบ๎าน หมูํที ่8 
บ๎านแก๎งเด่ือ ตําบลสามขา อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสามขา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 750 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

95 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ห๎าแยกหนา๎วัด หมูํที่ 7 
ตําบลสามขา อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 800 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหา๎แยกหนา๎วัด  
หมูํที่ 7 ตําบลสามขา อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไมํน๎อยกวาํ 800 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสามขา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 815 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 54/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ค.ส.ล. เดิม - สี่เลนวัดปุา 
หมูํที่ 13 ตําบลสามขา 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 800 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย ค.ส.ล. เดิม -  
สี่เลนวัดปุา หมูํที ่13 ตําบลสามขา อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสามขา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 736 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

97 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านสวนผึ้ง หมูํที ่8 ไปวัด
ปุาภูน๎อย ตาํบลเหลําไฮงาม 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 120.00 ลูกบาศก๑เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
800.00 ตารางเมตร พร๎อม
ดินลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.00 - 0.50 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นสวนผึ้ง หมูํที่ 
8 ไปวัดปุาภูนอ๎ย ตําบลเหลําไฮงาม อาํเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผวิ
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 120.00 ลูกบาศก๑เมตร หรือมีพื้นทีไ่มํ
น๎อยกวํา 800.00 ตารางเมตร พร๎อมดิน
ลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.00 - 0.50 
เมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเหลําไฮงาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 7,109 คน 
เกษตรกร จํานวน 5,200 คน ผู๎ประกอบการ 
จํานวน 30 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 55/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าโรงสี บ๎านโนนยาง หมูํที่ 
3 ตําบลเหลําไฮงาม อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 120.00 ลูกบาศก๑เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
800.00 ตารางเมตร พร๎อม
ดินลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.00 - 0.50 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎โรงสี บ๎าน 
โนนยาง หมูํที ่3 ตําบลเหลําไฮงาม อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผวิ
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 120.00 ลูกบาศก๑เมตร หรือมีพื้นทีไ่มํ
น๎อยกวํา 800.00 ตารางเมตร พร๎อมดิน
ลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.00 - 0.50 
เมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเหลําไฮงาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 7,109 คน 
เกษตรกร จํานวน 5,200 คน ผู๎ประกอบการ 
จํานวน 40 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

99 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ปุาช๎าบา๎นกลาง หมูํที่ 7 
ตําบลเหลําไฮงาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 123.75 ลูกบาศก๑เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
825.00 ตารางเมตร พรอ๎ม
ดินลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.00 - 0.50 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายปาุช๎าบา๎นกลาง 
หมูํที่ 7 ตําบลเหลําไฮงาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผวิ
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 123.75 ลูกบาศก๑เมตร หรือมีพื้นทีไ่มํ
น๎อยกวํา 825.00 ตารางเมตร พร๎อมดิน
ลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.00 - 0.50 
เมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเหลําไฮงาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 7,109 คน 
เกษตรกร จํานวน 5,200 คน ผู๎ประกอบการ 
จํานวน 60 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 56/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางโคกหนองหาด หมูํที่ 1 
ตําบลกุดค๎าว อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 199 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 796 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางโคกหนองหาด 
หมูํที่ 1 ตําบลกุดค๎าว อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 796 ตารางเมตร  

492,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกุดค๎าว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,725 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

492,900 

101 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางหนองโง๎ง – กุดค๎าว  
หมูํที่ 7 ตําบลกุดค๎าว อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ยาว 159 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 795 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางหนองโง๎ง -  
กุดค๎าว หมูํที่ 7 ตําบลกุดค๎าว อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 795 ตารางเมตร  

489,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกุดค๎าว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 57/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

102 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางหลังโรงเรียนหนองโง๎ง 
หมูํที่ 5 ตําบลกุดค๎าว อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ชํวงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ยาว 157 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 785 ตารางเมตร  
ชํวงที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 52 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 208 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางหลังโรงเรียน
หนองโง๎ง หมูํที่ 5 ตําบลกุดค๎าว อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ชํวงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 157 
ม. หนา 0.15 ม. ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
785 ตร.ม.  
ชํวงที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 52 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังกวา๎ง
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 208 ตารางเมตร  

612,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกุดค๎าว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,725 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

612,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 58/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 2 
(หน๎าโรงเรียนหนองห๎าง
พิทยา - บ๎านบวัขาว) ตําบล
หนองห๎าง  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 208 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 832 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 2 (หน๎าโรงเรียน
หนองห๎างพิทยา - บ๎านบัวขาว)  
ตําบลหนองห๎าง อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 208 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 832 ตารางเมตร  

498,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองห๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,052 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,300 

104 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหนองห๎าง หมูํ 2 - ไป 
บ๎านวังมน ต.หนองหา๎ง 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑  ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวา๎ง 5 เมตร 
ระยะทาง 168 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 840 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหนองหา๎ง  
หมูํ 2 ไปบ๎านวังมน ตําบลหนองห๎าง อาํเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 168 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 840 ตารางเมตร  

495,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองห๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,052 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 59/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 1,8 
(ซอยวัดบูรพาวนาราม) 
ตําบลหนองห๎าง  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ระยะทาง 168 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 840 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 1,8  
(ซอยวัดบูรพาวนาราม) ตําบลหนองห๎าง 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปรมิาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร ระยะทาง 168 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 840 ตารางเมตร 

495,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองห๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,052 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,900 

106 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านแจนแลน หมูํที่ 3 ตําบล
แจนแลน ไปบา๎นหวาย  
หมูํที่ 5 ตําบลนาโก อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร 
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
528.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 2,640.00 ตาราง
เมตร พร๎อมลงดินลูกรังไหลํ
ทาง 2 ข๎าง กว๎าง 0.50 
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นแจนแลน  
หมูํที่ 3 ตําบลแจนแลน ไปบา๎นหวาย หมูํที่ 
5 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 528.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 2,640.00 ตาราง
เมตร พร๎อมลงดินลูกรังไหลํทาง 2 ข๎าง 
กว๎าง 0.50 เมตร 

1,600,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลแจนแลน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 843 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,600,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 60/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
นาสีนวล หมูํที ่3 สายทาง
วัดปุาอรุณเรืองศรี (รหัสสาย
ทาง กส.ถ.95-001) ขนาด
กว๎าง 5 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
900 ตารางเมตร ตําบลนาคู 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านนาสีนวล หมูทํี่ 3 
สายทางวัดปาุอรุณเรืองศรี (รหัสสายทาง 
กส.ถ.95-001) ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 900 ตารางเมตร 
ตําบลนาคู อาํเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาคู 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 750 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 

108 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
นาคู หมูํที่ 11  
สายทางขัวยาว  
(รหัสสายทาง กส.ถ.95-015)  
ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร ตําบล
นาคู อําเภอนาคู จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านนาคู หมูํที่ 11 
สายทางขัวยาว  
(รหัสสายทาง กส.ถ.95-015) ขนาดกวา๎ง 5 
เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 900 ตาราง
เมตร ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาคู 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 750 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 61/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
ชาดพัฒนา หมูํที ่14 (รหัส
สายทาง กส.ถ.95-008)  
ขนาดกวา๎ง 4 เมตร ยาว 
225 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร ตําบล
นาคู อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านชาดพัฒนา หมูํที่ 
14 (รหัสสายทาง กส.ถ. 95-008) ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 900 
ตารางเมตร ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาคู 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 750 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

110 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎านโปุงแดง หมูํที ่4 
กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.20 
เมตร ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านโปุงแดง 
หมูํที่ 4 กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 
0.20 เมตร ตําบลโนนแหลมทอง  
อําเภอสหัสขันธ๑ จ.กาฬสินธุ๑ 

512,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนแหลมทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 800 คน 
เกษตรกร จํานวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

512,300 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 62/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางบ๎านโนนศาลาทอง  
หมูํที่ 9 ถึงบ๎านนามน หมู ํ6 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายทางบ๎านโนนศาลาทอง หมูํที่ 9 ถึงบ๎าน
นามน หมูํ 6 กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตําบลโนนแหลมทอง 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

512,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนแหลมทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน 
เกษตรกร 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

512,000 

112 ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
แอสฟัลด๑คอนกรีต ภายใน
บ๎านคําเชียงวัน หมูํที่ 12 
กว๎าง 7 เมตร ยาว 242 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,694 
ตารางเมตร ตําบลโนน
แหลมทอง อําเภอสหัสขันธ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนแอสฟัลด๑คอนกรตี 
ภายในบา๎นคําเชียงวัน หมูํที่ 12 กวา๎ง  
7 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,694 ตารางเมตร 
ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ๑ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

546,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนแหลมทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงซํอมแซมถนนแอสฟัลด๑คอนกรีต 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,000 คน เกษตรกร 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

546,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 63/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนาสีนวล หมูํที ่5 เช่ือม
เขื่อนลําปาว ตําบลสหัสขันธ๑ 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว  
160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
800.00 ตารางเมตร  
ลงลูกรังกลบไหลํทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนาสีนวล  
หมูํที่ 5 เช่ือมเขื่อนลําปาว ตําบลสหัสขนัธ๑  
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ  
800.00 ตารางเมตร ลงลูกรังกลบไหลํทาง 

499,600 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสหัสขันธ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,292 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,600 

114 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคําลือชา หมูํที ่1 เช่ือม
บ๎านนาคูณ หมูํที่ 4 ตําบล 
สหัสขันธ๑ อําเภอสหัสขันธ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผวิ
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 800.00 ตารางเมตร  
ลงลูกรังกลบไหลํทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคําลือชา  
หมูํที่ 1 เช่ือมบ๎านนาคูณ หมูํที ่4 ตําบล 
สหัสขันธ๑ อาํเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 800.00 ตารางเมตร ลงลูกรังกลบ
ไหลํทาง 

499,600 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสหัสขันธ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,337 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,600 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 64/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านสิงห๑สะอาด หมูํที ่6  
เช่ือมภูสิงห๑ ตําบลสหัสขันธ๑  
อําเภอสหัสขันธ๑ จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
192.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
960.00 ตารางเมตร ลง
ลูกรังกลบไหลํทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นสิงห๑สะอาด  
หมูํที่ 6 เช่ือมภูสิงห๑ ตําบลสหัสขันธ๑ อําเภอ 
สหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 960.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังกลบไหลํทาง 

599,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสหัสขันธ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,266 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

599,300 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 65/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
บัวขาว - เหลําใหญํ เช่ือมลํา
ห๎วยบง หมูํที่ 13 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 3.50 
เมตร ยาว 232.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
812.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร และงานทํอระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ขนาด ศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 12 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบวัขาว - เหลํา
ใหญํ เช่ือมลําหว๎ยบง หมูํที่ 13 ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 232.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 812.00 ตารางเมตร พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร และงานทํอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาด ศูนย๑กลาง 0.40 
เมตร จํานวน 12 ทํอน เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อาํเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

487,800 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 17,513 คน เกษตรกร 
13,270 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

487,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 66/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

117 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
อุดมศิริ 4/3 หมูํที่ 12  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ยาว 167.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
835.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร งานทํอระบายน้าํ  
ค.ส.ล. ขนาด ศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 6 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายอุดมศิริ 4/3 หมูํที่ 
12 ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 835.00 ตาราง
เมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร 
งานทํอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาด ศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 6 ทํอน เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อาํเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

494,000 เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 16,524 คน เกษตรกร 
12,559 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 67/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
บัวขาว - เขาวง ซอย 24  
หมูํที่ 12 ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 161.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
805.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร และงานทํอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาด ศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 6 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบวัขาว - เขาวง 
ซอย 24 หมูํที่ 12 ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
805.00 ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.25 เมตร และงานทํอระบายน้าํ  
ค.ส.ล. ขนาด ศูนย๑กลาง 0.40 เมตร จํานวน 
6 ทํอน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

469,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 16,994 คน เกษตรกร 
16,210 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

469,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 68/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

119 กํอสร๎างงานเสริมผิวจราจร
ถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
ภายในเขตเทศบาลฯ รหัส
สายทาง กส.ถ.23-046  
(สายถนนราชดําเนิน) จาก
สะพาน ค.ส.ล. ถึง สุดระยะ
กํอสร๎างฯ บ๎านบอํ หมูํที ่9  
และบ๎านโนนมะคํ้า หมูํที ่4 
ความยาว 790.00 เมตร 
ความกวา๎ง 4.00 เมตร 
ความหนา 0.05 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ผิวจราจร 
แอสฟัลต๑ติกคอนกรีต 
รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 
3,160.00 ตารางเมตร 
ตําบลธัญญา  
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างงานเสริมผิวจราจรถนน 
แอสฟัลต๑ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) ภายในเขตเทศบาลฯ รหัสสาย
ทาง กส.ถ.23-046 (สายถนนราชดาํเนิน) 
จากสะพาน ค.ส.ล. ถึง สุดระยะโครงการ
กํอสร๎างฯ บ๎านบอํ หมูํที ่9 และบ๎านโนนมะ
คํ้า หมูํที่ 4 ความยาว 790.00 เมตร ความ
กว๎าง 4.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต๑ติกคอนกรีต 
รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 3,160.00 ตาราง
เมตร ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

1,240,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลธัญญา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต๑ติก 
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในเขต
เทศบาล เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน 6,354 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,240,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 69/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บายพาส บา๎นง้ิวงาม หมู ํ3 
ตําบลโคกสมบูรณ๑ อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4 เมตร ระยะทาง 221 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 884 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบายพาส บา๎นง้ิว
งาม หมูํ 3 ตําบลโคกสมบูรณ๑ อาํเภอ 
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 221 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
884 ตารางเมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 851 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

121 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองพระธรรม บา๎นง้ิวงาม 
หมูํ 3 ตําบลโคกสมบูรณ๑ 
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 221 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 884 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองพระธรรม 
บ๎านง้ิวงาม หมู ํ3 ตําบลโคกสมบูรณ๑ อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 221 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 884 ตารางเมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 565 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 70/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

122 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ทิศตะวันตกหมูํบา๎นแยก
หนองนาช๎างไปทางทิศเหนือ
หมูํบ๎าน บา๎นคําโพนทอง 
หมูํ 5 ตําบลโคกสมบูรณ๑ 
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 221 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 884 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทิศตะวันตก
หมูํบ๎านแยกหนองนาช๎างไปทางทิศเหนือ
หมูํบ๎าน บา๎นคําโพนทอง หมูํ 5 ตําบลโคก
สมบูรณ๑ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 884 ตารางเมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 851 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

123 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
โจด หมู ํ10,16 ตําบลเจ๎าทํา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ สายทางถนนเรียบ
คลองชลประทาน ปริมาณ
งาน ผิวจราจร กว๎าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 183.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 915.00 
ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรัง     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านโจด หมูํ 10,16 
ตําบลเจ๎าทํา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ สายทางถนนเรียบคลอง
ชลประทาน ปริมาณงาน ผวิจราจร กว๎าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 183.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 915.00 
ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรัง                                                         

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเจ๎าทํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,008 คน เกษตรกร 
213 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 71/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

124 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
เกําน๎อย หมูํ 3 ตําบลเจ๎าทํา 
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ สายทางถนนเรียบ
คลองชลประทาน ปริมาณ
งาน ผิวจราจร กว๎าง 5.00 
ม. ระยะทาง 183.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 915.00 ตาราง
เมตร ลงไหลํทางลูกรัง                

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านเกํานอ๎ย หมูํ 3  
ตําบลเจ๎าทํา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ สายทางถนนเรียบคลอง
ชลประทาน ปริมาณงาน ผวิจราจร ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 183.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 915.00 ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรัง               
                                            

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเจ๎าทํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 522 คน เกษตรกร 
127 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 

125 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
กส.ถ24-084 สายข๎าง
โรงเรียนบ๎านสุขเจริญ ถึง
บ๎านนายบุญ อนันตรัง บ๎าน
สุขเจริญ หมูํที่ 17 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-084 สายข๎าง
โรงเรียนบ๎านสุขเจริญ ถึงบ๎านนายบุญ อนัน
ตรัง บ๎านสุขเจริญ หมูํที่ 17 ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร 

484,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 12,943 คน เกษตรกร 
7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

484,100 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 72/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

126 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
กส.ถ24-047 สายข๎างบา๎น
นายสนอง ศรีหวัง จรดถนน
สายวังเดือนห๎า บ๎านคําอีหงษ๑ 
หมูํที่ 12 ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 824 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-047 สาย 
ข๎างบ๎านนายสนอง ศรีหวัง จรดถนนสายวัง
เดือนห๎า บ๎านคําอีหงษ๑ หมูํที่ 12 ตําบลนา
ขาม อาํเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนํ๎อย
กวํา 824 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 12,943 คน เกษตรกร 
7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,200 

127 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนายสุริยะ อุดมจิต ถึง 
บ๎านนายสปุัน ประทีป บ๎าน
บอนเขียว หมูํที่ 5 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
168 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 840 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนายสุริยะ 
อุดมจิต ถึง บ๎านนายสปุัน ประทีป บ๎าน
บอนเขียว หมูํที่ 5 ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
5 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 840 
ตารางเมตร 

498,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 12,943 คน เกษตรกร 
7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,400 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 73/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

128 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎าน นายวงศิลป์ แสง
บุตร หมูํที่ 2 บ๎านดงเหนือ 
ตําบลเหลําใหญ ํอําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที ่ 
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนายวง
ศิลป์ แสงบุตร หมูํที่ 2 บ๎านดงเหนือ ตําบล
เหลําใหญํ อําเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 796.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 7,393 คน 
 2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 

129 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าโรงสีนายชื่น พลหงษ๑ 
หมูํที่ 2 บ๎านดงเหนือ  
ตําบลเหลําใหญํ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดนิลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 760.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎โรงสีนายชื่น 
พลหงษ๑ หมูํที่ 2 บ๎านดงเหนือ ตําบลเหลํา
ใหญํ อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนา 
0.15 ม. ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎าง
ละ 0.50 ม. หรือมีปริมาณพื้นที ่ค.ส.ล. 
รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 760.00 ตร.ม. 
พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย 

476,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 7,393 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

476,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 74/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

130 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านดงเหนือ หมูํที่ 2 ไป 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดง
เหนือ ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 158.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที ่ 
ค.ส.ล. รวมกันไมํน๎อยกวาํ 
790.00 ตารางเมตร พร๎อม
ติดต้ังปูาย 1 ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นดงเหนือ  
หมูํที่ 2 ไป ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดงเหนือ 
ตําบลเหลําใหญ ํอําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันไมํน๎อยกวํา 
790.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

483,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 7,393 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

483,000 

131 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านเหลําใหญํ หมูํที่ 1 ไป 
หมูํที่ 3 บ๎านมะนาว ตําบล
เหลําใหญํ อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 800.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นเหลําใหญ ํ 
หมูํที่ 1 ไป หมูํที่ 3 บ๎านมะนาว ตําบลเหลํา
ใหญํ อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎าง
เฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 800.00 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย 

489,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 75/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ติดถนนลาดยาง หมูํที ่6 ไป 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตําบลบ๎านกุดฝั่งแดง ตําบล
เหลําใหญํ อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 175.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 702.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายติดถนนลาดยาง 
หมูํที่ 6 ไป โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตําบลบ๎านกุดฝั่งแดง ตําบลเหลาํใหญํ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 175.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎าง
เฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 702.00 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย 

438,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 7,393 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

438,000 

133 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายหนองไม๎ค๎น บ๎านชาด 
หมูํที่ 6 ตําบลนาโก อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนสายหนองไม๎ค๎น 
บ๎านชาด หมูํที่ 6 ตําบลนาโก อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร  

485,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,519 คน เกษตรกร 
1,495 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

485,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 76/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

134 กํอสร๎าง ค.ส.ล. ถนน 
สายเกษตรอี๊ด บ๎านนาโก 
หมูํที่ 4 ตําบลนาโก อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร  

กํอสร๎าง ค.ส.ล. ถนนสายเกษตรอี๊ด  
บ๎านนาโก หมูํที ่4 ตําบลนาโก อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
5 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร  

482,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,519 คน เกษตรกร 
1,495 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

482,500 

135 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนาโก หมูํที ่4 ตําบล 
นาโก ถึงบ๎านบวัขาว หมูํที ่
12 ตําบลบัวขาว อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนาโก หมูทํี่ 4 
ตําบลนาโก ถึงบ๎านบวัขาว หมูํที่ 12 ตําบล
บัวขาว อาํเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 800 
ตารางเมตร  

485,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,519 คน เกษตรกร 
1,495 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

485,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 77/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

136 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน (สายกุดหวา๎ - ดอน
อุมรัว) บ๎านกุดหว๎า หมูํที่ 1
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 222 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 888 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนา
ไคร๎ อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน (สาย
กุดหว๎า - ดอนอุมรัว) บ๎านกุดหว๎า หมูํที ่1
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 888 ตาราง
เมตร องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

137 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
นาบ๎านฮ๎าง บา๎นกุดหว๎า  
หมูํที่ 2 กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 222 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ  0.25 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 888 
ตารางเมตร องค๑การบริหาร
สํวนตําบลนาไคร๎  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาบ๎านฮ๎าง บา๎น
กุดหว๎า หมูํที ่2 กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 222 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังกวา๎ง
ข๎างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 888 ตารางเมตร องค๑การบริหาร
สํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 450 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 78/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

138 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
นาทุํงเชือก บ๎านวังมน  
หมูํที่ 3 กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 222 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 888 
ตารางเมตร องค๑การบริหาร
สํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาทุํงเชือก บ๎านวัง
มน หมูํที่ 3 กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 222 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังกวา๎ง
ข๎างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 888 ตารางเมตร องค๑การบริหาร
สํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
การกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

139 ปรับปรุงซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบา๎นด๎วยเครื่อง
ผลิตน้ําประปาคลีนวาร ี 
ขนาด 10 ลูกบาศก๑เมตร  
บัญชีนวัตกรรม 01020005 
บ๎านขุมขี้ยาง หมูํที่ 12 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนา
ไคร๎ อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ปรับปรุงซํอมแซมระบบประปาหมูํบา๎นด๎วย
เครื่องผลิตน้ําประปาคลีนวารี ขนาด 10 
ลูกบาศก๑เมตร บัญชีนวัตกรรม 01020005 
บ๎านขุมขี้ยาง หมูํที่ 12 องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

890,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร ๎

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงซํอมแซมระบบประปาหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนอปุโภค บริโภค น้าํที่สะอาด 
ปลอดภัย และใช๎ในการเกษตร กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

890,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 79/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
เรียบห๎วยปุาลวก หมูํที่ 7 
ตําบลกุดปลาค๎าว กว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 283.00 
เมตร หนา 0.15 หรือผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 849.00 
ตารางเมตร ตําบลกุดปลา
ค๎าว อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายเรียบห๎วยปุาลวก 
หมูํที่ 7 ตําบลกุดปลาค๎าว กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 283.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 849.00 ตารางเมตร 
ตําบลกุดปลาค๎าว อาํเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

141 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ยันตะบุษย๑ (หนา๎บ๎านนาย
ธงชัยฯ) หมูํที ่2 ตําบลกุด
ปลาค๎าว กวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 211.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 844.00 ตาราง
เมตร ตําบลกุดปลาค๎าว 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายยันตะบุษย๑  
(หน๎าบ๎านนายธงชัยฯ) หมูํที ่2 ตําบลกุดปลา
ค๎าว กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 211.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
844.00 ตารางเมตร ตําบลกุดปลาค๎าว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 80/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

142 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
รอบบ๎านทุํงกระเดา หมูํที ่5  
ตําบลกุดปลาค๎าว อาํเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 211 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา  
844 ตารางเมตร พร๎อมลง
ลูกรังกลบขอบ ตาํบลกุด
ปลาค๎าว อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายรอบบ๎านทุํงกระ
เดา หมูํที ่5 ตําบลกุดปลาค๎าว อําเภอเขาวง  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 211 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 844 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ ตําบลกุดปลาค๎าว อําเภอเขาวง  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

143 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายอุดมศิลป์ -  
มํวงไขํ หมูํที่ 10 บ๎านอุดม
ศิลป์ ตําบลสงเปลือย อาํเภอ
เขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 291.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 873.00 
ตารางเมตร 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายอุดมศิลป์ - มํวงไขํ หมูํที่ 10 
บ๎านอุดมศิลป์ ตําบลสงเปลือย อาํเภอเขาวง 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 291.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 873.00 ตาราง
เมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 593 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 81/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

144 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายภูซัน หมูํที่ 7 
บ๎านนาว ีตําบลสงเปลือย 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 291.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 873.00 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน  
สายภูซัน หมูํที่ 7 บ๎านนาวี ตําบลสงเปลือย 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 291.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 
873.00 ตารางเมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 913 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 82/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

145 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎านพร๎อม ปรับปรุงปู
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ข๎างโรงเรียนชุมชนกุดบอด   
หมูํที่ 11 บ๎านดอนจราบ 
ตําบลสงเปลือย อาํเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ - 
ข๎างขวา ค.ส.ล. กว๎าง 1.50 
เมตร ระยะทางยาว 138.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ข๎าง
ซ๎าย คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 1.30 เมตร ระทางยาว 
138.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 386.40 ตาราง
เมตร แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
กว๎าง 6.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 136.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านพร๎อม
โครงการปรับปรุงปูแอสฟัลท๑ติกคอนกรตี  
สายข๎างโรงเรียนชุมชนกุดบอด หมูํที่ 11 
บ๎านดอนจราบ ตําบลสงเปลือย อําเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ - ข๎างขวา ค.ส.ล. 
กว๎าง 1.50 เมตร ระยะทางยาว 138.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ข๎างซ๎าย คอนกรตี
เริมเหล็ก กว๎าง 1.30 เมตร ระทางยาว 
138.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
386.40 ตารางเมตร - แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
กว๎าง 6.60 เมตร ระยะทางยาว 136.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 83/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

146 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
นายเอนก อาสาวธุ - นานาง
วรรณิภา จันทะเนย๑ บา๎น
แดนสามัคคี หมูํที ่13 ตําบล
ค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 236.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 708.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนานายเอนก 
อาสาวธุ - นานางวรรณิภา จันทะเนย๑  
บ๎านแดนสามัคคี หมูํที ่13 ตําบลค๎ุมเกํา 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 236.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 708.00 ตารางเมตร 

392,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไปจาํหนํายสูํ
ตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

392,000 

147 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
นางซอง ยิ่งเลิศ - นานาง
บาลใด นัดสูน บ๎านแดน
สามัคคี หมูํที่ 13 ตําบลค๎ุม
เกํา อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 190.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 570.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนานางซอง ยิ่งเลิศ 
- นานางบาลใด นัดสูน บา๎นแดนสามัคคี  
หมูํที่ 13 ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 570.00 ตาราง
เมตร 

315,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

315,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 84/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

148 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หน๎า
บ๎านนายอาพิล ศรีสุทธิ์ - 
ถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท บ๎านแดนสามัคคี หมูํ
ที่ 13 ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
127.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
508.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หน๎าบา๎นนายอาพลิ  
ศรีสุทธิ์ - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท  
บ๎านแดนสามัคคี หมูํที ่13 ตําบลค๎ุมเกํา 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 508.00 ตารางเมตร 

293,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

293,000 

149 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
ห๎วยเตียม จากบ๎านนาย
สมหวัง – สวนยาง ผวิ
จราจรกวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 
302.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
906.00 ตารางเมตร หมูํ 13  
บ๎านแดนสามัคคี ตําบล 
ค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาห๎วยเตียม จาก
บ๎านนายสมหวัง – สวนยาง ผิวจราจรกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 302.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 906.00 ตารางเมตร  
หมูํ 13 บ๎านแดนสามัคคี ตําบลค๎ุมเกํา 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 85/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

150 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายไป
วัดหนองหิน) บ๎านโนนค๎อ 
หมูํที่ 11 ตําบลนาทัน 
อําเภอคํามวํง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกวา๎ง
ข๎างละ 0.20 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 800 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายไปวัดหนองหนิ) 
บ๎านโนนค๎อหมูํที ่11 ตําบลนาทัน อําเภอ 
คํามํวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง  
2 ข๎าง กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร 

486,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาทัน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,151 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

486,000 

151 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายไป
ปุาช๎า) บ๎านโนนค๎อ หมูํที่ 12 
ตําบลนาทัน อาํเภอคํามวํง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง  
2 ข๎างกวา๎งข๎างละ 0.20 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายไปปุาชา๎) บา๎น
โนนค๎อ หมูํที่ 12 ตําบลนาทัน อําเภอคํามํวง 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎าง
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 800 ตาราง
เมตร 

486,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาทัน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 766 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

486,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 86/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

152 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สาย
บ๎านหนองสระพัง - หว๎ยบง) 
บ๎านหนองสระพัง หมูํที ่2 
ตําบลนาทัน อาํเภอคํามวํง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง 2 
ข๎างกว๎างขา๎งละ 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 800 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายบา๎นหนองสระพัง 
- หว๎ยบง) บ๎านหนองสระพัง หมูํที่ 2 ตําบล
นาทัน อําเภอคํามวํง จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกวา๎งข๎างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 800 ตารางเมตร 

489,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาทัน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 647 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,000 

153 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ๎าน
ทําแห ํหมูํที่ 1 จากบ๎านนาง
ไพวัลย๑  โกษาเฉวยีง ไปสวน
นางทองม๎วน  นาถมทอง ผิว
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
260.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 1,040.00  
ตารางเมตร ตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา อําเภอฆอ๎งชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ๎านทําแห ํหมูํที่ 1 
จากบา๎นนางไพวัลย๑  โกษาเฉวยีง  ไปสวน
นางทองม๎วน  นาถมทอง ผิวจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 1,040.00 
ตารางเมตร ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา อําเภอ 
ฆ๎องชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

485,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ฆ๎องชัยพัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 87/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

154 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
ดอนแคน หมูํที่ 2 ไปวัดปุา 
วิสุทธิธรรมาราม ผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 800.00 
ตารางเมตร ตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านดอนแคน หมูทํี่ 2  
ไปวัดปุาวิสุทธิธรรมาราม ผิวจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 800.00 
ตารางเมตร ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา อําเภอ 
ฆ๎องชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

478,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

478,000 

155 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
กุดฆ๎อง หมูํที่ 3 สายทางจาก
ทางหลวงหมายเลข 2367 
ไปคลองสํงน้ําพลังงานไฟฟูา 
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 825.00 
ตารางเมตร ตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านกุดฆอ๎ง หมูํที่ 3  
สายทางจากทางหลวงหมายเลข 2367 ไป
คลองสํงน้ําพลังงานไฟฟูาผิวจราจรกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 825.00 ตาราง
เมตร ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา อําเภอฆ๎องชยั 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

486,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ฆ๎องชัยพัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

486,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 88/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

156 ขุดลอกคลองน้ําปุา (รํองขี่
นาก) ยาว 1,880 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดลอกไมํน๎อย
กวํา 3,760 ลูกบาศก๑เมตร 
และลงลูกรังถนนเรียบคลอง
น้ําปุาพร๎อมเกลีย่ปรับ 
1,350 ลูกบาศก๑เมตร ตําบล
โนนศิลาเลิง อําเภอฆอ๎งชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขุดลอกคลองน้ําปุา (รํองขี่นาก) ยาว 1,880 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไมํน๎อยกวาํ 
3,760 ลูกบาศก๑เมตร และลงลูกรังถนน
เรียบคลองน้ําปุาพร๎อมเกลีย่ปรับ 1,350 
ลูกบาศก๑เมตร ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอ
ฆ๎องชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

415,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนศิลาเลิง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขุดลอกคลองน้ําปุา เพื่อให๎สามารถกักเก็บ
น้ําเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถเพาะปลูกและมีน้ํา 
เพื่ออุปโภค บริโภคในฤดูแล๎ง กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

415,000 

157 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
กส.ถ.119-05 สายทาง  
บ๎านโนนแดง หมู ํ1 ตําบล
ลําชี อําเภอฆ๎องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร 
กว๎าง 6 เมตร ยาว 155 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.5 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 930 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ.119-05 สายทาง 
บ๎านโนนแดง หมู ํ1 ขนาดผิวจราจร กวา๎ง 6 
เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.5 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 930 ตารางเมตร  

497,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลลําช ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,232 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 89/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

158 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายทาง หนา๎โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลโนน
แดง หมูํ 1 - ผนังกันแมํน้ําชี 
ตําบลลําชี อาํเภอฆอ๎งชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผวิ
จราจร กว๎าง 5 เมตร ยาว 
98 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.5 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 490 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทาง หน๎า
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลโนนแดง 
หมูํ 1 - ผนังกันแมํน้ําชี ตําบลลําช ีอําเภอ
ฆ๎องชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผวิจราจร 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.5 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 490 ตารางเมตร 

263,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลลําช ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,232 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

263,900 

159 ซํอมแซมถนน ค.ส.ล. บ๎าน
นายสมาน ระวิชยั - บ๎าน
นางสายฝน การรัศมี บ๎าน
ดํานแต๎ หมูํที ่5 ตําบล 
ดอนจาน อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ความยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร  

ซํอมแซมถนน ค.ส.ล. บ๎านนายสมาน  
ระวิชัย - บ๎านนางสายฝน การรัศมี บ๎าน
ดํานแต๎ หมูํที ่5 ตําบลดอนจาน อําเภอ 
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนจาน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมแซมถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 90/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

160 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าโรงเรียนดํานแต๎ -  
โรงน้ําดื่ม หมูํที่ 9 บ๎าน 
ดํานแต๎ ตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 183.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 915 
ตารางเมตร 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎
โรงเรียนดํานแต๎ - โรงน้ําดื่ม หมูํที่ 9  
บ๎านดํานแต๎ ตาํบลดอนจาน อาํเภอดอนจาน 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร ยาว  
183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังหรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 915 ตาราง
เมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ดอนจาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 7,317 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

161 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าโรงเรียนหนองแคน 
บ๎านนายปรี ดอนประชุม 
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแคน 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
5.00 เมตร ยาว 183.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลํ
ทางลูกรังหรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 915 ตารางเมตร  

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎
โรงเรียนหนองแคน บ๎านนายปรี ดอน
ประชุม หมูํที่ 2 บ๎านหนองแคน ตําบล 
ดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสนิธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังหรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 915 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนจาน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 7,317 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 91/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

162 เสริมผิวถนนเดิมด๎วย 
Asphalt Concrete ถนน
สายทางข๎างวัดเทวา
ประสิทธิ์ ถึงบ๎านนางสน 
การมงคล บ๎านมํวงกลาง  
หมูํที่ 1 ตําบลมํวงนา อาํเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดถนนเดิมกวา๎ง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง
ยาว 280 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,120 ตาราง
เมตร 

เสริมผิวถนนเดิมด๎วย Asphalt Concrete 
ถนนสายทางขา๎งวัดเทวาประสิทธิ์ ถึงบา๎น
นางสน การมงคล บ๎านมวํงกลาง หมูํที ่1 
ตําบลมํวงนา อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดถนนเดิมกวา๎ง 4 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทางยาว 280 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,120 ตารางเมตร 

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลมํวงนา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการเสริมผิวถนนเดิมด๎วย Asphalt Concrete 
ในชุมชน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร จําหนาํยสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 537 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

492,000 

163 เสริมผิวถนนเสริมผิว 
Asphalt Concrete ถนน
สายศาลาประชาคมหมูํที่ 5 
ถึงข๎างวัดอนุเขตตาราม บ๎าน
นาน๎อย หมูํที่ 5 ตําบล 
มํวงนา อาํเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 280 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,120 ตารางเมตร 

เสริมผิวถนนเสริมผิว Asphalt Concrete 
ถนนสายศาลาประชาคมหมูํที่ 5 ถึงข๎างวัด
อนุเขตตาราม บา๎นนาน๎อย หมูํที ่5 ตําบล
มํวงนา อาํเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง
ยาว 280 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,120 ตารางเมตร  

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลมํวงนา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการเสริมผิวถนนเสริมผิว Asphalt Concrete 
ในชุมชน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร จําหนาํยสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 937 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 92/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

164 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางบ๎านโนนเมืองทอง – 
โสกเสือ จากบา๎นนายคํากอง 
ผลเลขา ไป โสกเสือ หมู ํ8  
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ หนา 0.15 
เมตร กว๎าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
920.00 ตารางเมตร    

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายทางบ๎านโนนเมืองทอง – โสกเสือ จาก
บ๎านนายคํากอง ผลเลขา ไป โสกเสือ หมูํ 8 
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ หนา 0.15 เมตร กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
920.00 ตารางเมตร    

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลดงพยุง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 5,476 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 

165 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางวัดปุาโนนกกจกิ หมูํที ่6  
ตําบลดงพยุง อําเภอ 
ดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 
หนา 0.15 เมตร กว๎าง 5 
เมตร ยาว 180 เมตร  
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 900.00 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางวัดปุา 
โนนกกจกิ หมูํที ่6 ตําบลดงพยุง อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ หนา 0.15 เมตร 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร ไหลํทางข๎าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หรอื
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 900.00 ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลดงพยุง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 5,476 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 93/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

166 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
สะอาดไชยศรี หมูํ 3 สาย
แยกทางหลวงชนบท - วัด
สระเทพบุตร กวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 115.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
สล. ไมํน๎อยกวาํ 460 ตาราง
เมตร ตําบลสะอาดไชยศรี 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑  
 
 
 
 
 
 
  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านสะอาดไชยศรี  
หมูํ 3 สายแยกทางหลวงชนบท - วัดสระ
เทพบุตร กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 115.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่สล. ไมนํ๎อย
กวํา 460 ตารางเมตร ตําบลสะอาดไชยศรี 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑  
 
 
 
 
 
 
  

278,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสะอาดไชยศร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 353 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

278,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 94/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

167 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
อํางคํา หมูํ 7 สายบ๎านนาย
ประยงค๑ อุํนวจิิตร - อํางเก็บ
น้ําห๎วยหินฮอม กวา๎ง 5.00 
เมตร ยาว 167.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 835 
ตารางเมตร ตําบลสะอาด
ไชยศรี อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านอาํงคํา หมูํ 7  
สายบ๎านนายประยงค๑ อุํนวิจิตร - อํางเกบ็
น้ําห๎วยหินฮอม กวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 835 ตารางเมตร ตําบล
สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑   

498,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสะอาดไชยศร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 229 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 95/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

168 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
เส๎นหนองผือถึงลําปาวบา๎น
ดงสมบูรณ๑ หมูํ 2 ตําบล 
ดงสมบูรณ๑ อําเภอทําคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 124 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 620 ตารางเมตร  
ตําบลดงสมบูรณ๑ อําเภอ 
ทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนเส๎นหนองผือ ถึง
ลําปาวบ๎านดงสมบูรณ๑ หมูํ 2 ตําบลดง
สมบูรณ๑ อําเภอทาํคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 124 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 620 
ตารางเมตร ตําบลดงสมบูรณ๑ อําเภอ 
ทําคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

341,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ดงสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 765 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

341,000 

169 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เส๎น 
เริงนกทาถึงลําปาว บ๎าน 
ดงสมบูรณ๑ หมูํ 2 ตําบลดง
สมบูรณ๑ อําเภอทาํคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 122 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 610 ตารางเมตร 
ตําบลดงสมบูรณ๑ อําเภอ 
ทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เส๎นเริงนกทา
ถึงลําปาว บ๎านดงสมบูรณ๑ หมูํ 2 ตําบล 
ดงสมบูรณ๑ อําเภอทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 122 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 610 
ตารางเมตร ตําบลดงสมบูรณ๑ อําเภอ 
ทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

337,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดง
สมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 765 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

337,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 96/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

170 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เส๎น
หน๎าบ๎านนายประรินทร๑ คํา
บอน ถึงโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตาํบลดงสมบูรณ๑ 
ตําบลดงสมบูรณ๑ อําเภอ 
ทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
146 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 584 
ตารางเมตร ตําบล 
ดงสมบูรณ๑ อําเภอทําคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เส๎นหน๎าบ๎าน 
นายประรินทร๑ คําบอน ถึงโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลดงสมบูรณ๑ ตําบลดง
สมบูรณ๑ อําเภอทาํคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 146 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 584 
ตารางเมตร ตําบลดงสมบูรณ๑ อําเภอทําคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

321,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ดงสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 825 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

321,000 

171 ขุดลอกลําหว๎ยยางตอนกลาง
ชํวงนานายเครือ  ชารี ถึงนา
นายคําเกิน  สุขเจริญ หมูํที่ 
9 ตําบลทําคันโท อําเภอทํา
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดท๎องรํองลําห๎วยกว๎าง 
5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ลาดชัน 1:1 ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร ปริมาตรขุดลอกไมํ
น๎อยกวํา 28,000 ลูกบาศก๑
เมตร 

ขุดลอกลําหว๎ยยางตอนกลางชํวงนานาย
เครือ  ชารี ถึงนานายคําเกิน  สุขเจริญ หมูํที่ 
9 ตําบลทําคันโท อําเภอทําคันโท จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ขนาดท๎องรํองลําห๎วยกว๎าง 5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ลาดชัน 1:1  ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรขุดลอกไมํน๎อย
กวํา 28,000 ลูกบาศก๑เมตร 

986,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลทําคันโท 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขุดลอกลําห๎วยยางตอนกลาง เพื่อสํงเสริม
การเกษตร และการอปุโภคบริโภคของประชาชนใน
พื้นที่ กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 5,521 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

986,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 97/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

172 ขุดลอกชักรํองน้ําจากอําง
เก็บน้ําเข๎าสูํสระน้ําประปา
ดิบบ๎านทําเมือง หมูํ 4 
ตําบลทําคันโท อาํเภอทาํคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
ท๎องรํองลําห๎วยกว๎าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ลาด
ชัน 1-1 ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไมํ
น๎อยกวํา 14,000 ลูกบาศก๑
เมตร 

ขุดลอกชักรํองน้ําจากอํางเก็บน้ําเขา๎สูํสระ
น้ําประปาดิบบ๎านทําเมือง หมูํ 4 ตําบล 
ทําคันโท อําเภอทําคันโท จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
ขนาดท๎องรํองลําห๎วยกว๎าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลาดชัน 1-1 ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไมํน๎อยกวํา 
14,000 ลูกบาศก๑เมตร 

493,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลทําคันโท 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขุดลอกชักรํองน้ําจากอํางเก็บน้าํเข๎าสูํสระ
น้ําประปาดิบ เพื่อสํงเสริมการเกษตร และการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที ่กลุํมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 5,521 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,300 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 98/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

173 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
เลียบคลองชลประทาน หมูํ
ที่ 2 บ๎านนาคูใต๎ ตําบลนาคู 
ขนาด กว๎าง 3.50 เมตร  
ยาว 260.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 910.00 
ตร.ม. ถนน สายเลียบคลอง
ชลประทาน ชํวงที่นา นาง
ขจรกลิ่น พลนาคู ถึงที่นา 
นายพรมมา เหลาแหลม 
บ๎านนาคูใต๎ หมูํที่ 2 ตําบล
นาคู อําเภอนาคู จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย เลียบคลอง
ชลประทาน หมูํที ่2 บ๎านนาคูใต๎ ตําบลนาคู 
ขนาด กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 910.00 ตารางเมตร ถนน สายเลียบ
คลองชลประทาน ชํวงที่นา นางขจรกลิน่ 
พลนาคู ถึงที่นา นายพรมมา เหลาแหลม 
บา๎นนาคูใต๎ หมูที่ 2 ตําบลนาคู อําเภอนาคู  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

489,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาคู 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,880 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 99/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

174 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างวัดปุาเมืองภูบา๎นค๎ุมหัว
เมือง หมูํที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํ
ทางข๎างละ 0.20 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
920 ตารางเมตร ตําบล 
ภูแลํนช๎าง อาํเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งวัดปุาเมืองภู
บ๎านค๎ุมหัวเมือง หมูํที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทางข๎างละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 920 ตารางเมตร  
ตําบลภูแลํนช๎าง อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูแลํน
ช๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 4,132 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

175 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโนนนาคํา หมูํที่ 5 - 
บ๎านโพธิ์แสง หมูํที่ 7  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร๎อมไหลํทางข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 920 ตารางเมตร 
ตําบลภูแลํนช๎าง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโนนนาคํา  
หมูํที่ 5 - บ๎านโพธิแ์สง หมูํที่ 7 ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตรพร๎อมไหลํทางข๎างละ 0.20 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 920 ตารางเมตร 
ตําบลภูแลํนช๎าง อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ภูแลํนช๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 4,132 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 100/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

176 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านบํอแก๎ว - โนนขํา  
หมูํที่ 1 - บ๎านบํอแกว๎ หมูํที่ 
1 กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทางข๎างละ 0.25 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 800 ตารางเมตร 
ตําบลบํอแก๎ว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นบํอแก๎ว - โนน
ขํา หมูํที ่1 - บ๎านบํอแกว๎ หมูํที่ 1 กวา๎ง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทางข๎างละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร 
ตําบลบํอแก๎ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบํอแก๎ว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,246 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 

177 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหินลาด (วัดวารีนุสรณ๑ - 
ทุํงนายาว หมูํที่ 9 - บ๎านหิน
ลาดพัฒนา หมูํที ่9 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร ตําบล 
บํอแกว๎ อาํเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหินลาด  
(วัดวารีนุสรณ๑ - ทุํงนายาว หมูํที่ 9 - บ๎าน
หินลาดพัฒนา หมูํที่ 9 กวา๎ง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํ
ทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 800 ตารางเมตร ตําบลบํอแก๎ว 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบํอแก๎ว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,063 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 101/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

178 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านมํวงกุล - โสกเห็ดไค  
หมูํที่ 6 - บ๎านมํวงกุล กว๎าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํ
ทางข๎างละ - เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร ตําบล 
บํอแกว๎ อาํเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นมํวงกุล - โสก
เห็ดไค หมูํที่ 6 - บ๎านมํวงกุล กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํ
ทางข๎างละ - เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 800 ตารางเมตร ตําบลบํอแกว๎ 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบํอแก๎ว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 852 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,000 

179 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
ผิวจราจร ถนนสายวังถ้ํา 
บ๎านหนองข๎ามปูอม หมูํที่ 2 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
840 ตารางเมตร ตําบล 
สายนาวัง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 
ถนนสายวังถ้าํ บ๎านหนองข๎ามปูอม หมูทํี่ 2 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 840 ตารางเมตร ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสายนาวัง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 420 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 102/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

180 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
ผิวจราจร ถนนบ๎านนากระ
เดา – 999 รีสอร๑ท บ๎านนา
กระเดา หมูํที ่5 ขนาดกวา๎ง 
6.00 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้น
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 840 
ตารางเมตร ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร ถนนบ๎านนา
กระเดา – 999 รีสอร๑ท บ๎านนากระเดา  
หมูํที่ 5 ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 840 ตารางเมตร ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสายนาวัง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 513 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 

181 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
รอบวัดอนุหาฤธาราม  
หมูํที่ 3 บ๎านหนองแวงใต๎ 
ตําบลขมิ้น อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
135.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
540 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายรอบวัด 
อนุหาฤธาราม หมูํที่ 3 บ๎านหนองแวงใต๎ 
ตําบลขมิ้น อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวดั
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 540 ตารางเมตร  

305,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 875 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

305,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 103/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
อินทร๑แปลง - ห๎วยหนองสอ 
หมูํที่ 5 บ๎านนาอินทร๑แปลง 
ตําบลขมิ้น อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาอินทร๑แปลง - 
ห๎วยหนองสอ หมูํที ่5 บ๎านนาอินทร๑แปลง 
ตําบลขมิ้น อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวดั
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 880 ตารางเมตร  

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 869 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 

183 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายค๎ุม
แก๎งนาง - ห๎วยแก๎งอิไท  
หมูํที่ 5 บ๎านนาอินทร๑แปลง 
ตําบลขมิ้น อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
170.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
680 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายค๎ุมแก๎งนาง - ห๎วย
แก๎งอิไท หมูํที่ 5 บ๎านนาอินทร๑แปลง ตาํบล
ขมิ้น อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
680 ตารางเมตร  

386,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 869 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

386,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 104/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

184 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายนาโก - ทุํงนา หมูํที่ 4 
บ๎านนาโก ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 209.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 836 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาโก - ทุํงนา  
หมูํที่ 4 บ๎านนาโก ตําบลขมิ้น อาํเภอเมอืง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 836 ตารางเมตร  

473,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 720 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

473,000 

185 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
โคกใหญํ - หนองอา๎ยสอง 
หมูํที่ 6 บ๎านโคกใหญํ ตาํบล
ขมิ้น อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 178.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 890 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโคกใหญํ -  
หนองอ๎ายสอง หมูํที่ 6 บ๎านโคกใหญํ ตําบล
ขมิ้น อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 178.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
890 ตารางเมตร  

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 236 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 105/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

186 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายคําปลาฝา - ดอนปูุตา 
หมูํที่ 7 บ๎านคําปลาฝา 
ตําบลขมิ้น อาํเภอเมอืง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายคําปลาฝา -  
ดอนปูุตา หมูํที ่7 บ๎านคําปลาฝา ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 880 
ตารางเมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 761 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

497,000 

187 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. รหัส
สายทาง กส.ถ.26-0010 
สายบ๎านโนนคํามํวง  
หมูํ 7 - บ๎านคําโพน หมูํ 6 
ตําบลนาจารย๑ อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
900.00 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง 
กส.ถ. 26-0010 สายบ๎านโนนคํามํวง หมูํ 7 
- บ๎านคําโพน หมูํ 6 ตําบลนาจารย๑ อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
900.00 ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาจารย๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 837 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ๎สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 106/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

188 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. รหัส
สายทาง กส.ถ.26-0011 
ถนนถีนานนท๑ - รอบวัดอุดม
ประชาสามัคคี บ๎านคําโพน 
หมูํ 6 ตําบลนาจารย๑ อาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 900.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง  
กส.ถ.26-0011 ถนนถีนานนท๑ - รอบวัด
อุดมประชาสามัคคี บา๎นคําโพน หมูํ 6 
ตําบลนาจารย๑ อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 900.00 ตาราง
เมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาจารย๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร หนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 495 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

495,000 

189 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
โรงฆําสัตว๑ หมู ํ8 ชุมชนศรี
บูรพา ตําบลนาจารย๑ - บ๎าน
หนองหัวช๎าง ตาํบลกลาง
หมื่น (รหัสสายทาง กส.ถ. 
26-0012) ตําบลนาจารย๑ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 226.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 904.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโรงฆําสัตว๑ หมู ํ8 
ชุมชนศรีบูรพา ตําบลนาจารย๑ - บ๎านหนอง
หัวช๎าง ตําบลกลางหมื่น (รหัสสายทาง 
กส.ถ.26-0012) ตําบลนาจารย๑ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
904.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาจารย๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 481 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 107/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

190 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
บ๎านเริงนาแก หมูํที ่6 ไป
บ๎านโคกกว๎าง หมูํที่ 7 ตําบล
ไผํ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 247.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,235.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
บ๎านเริงนาแก หมูํที ่6 ไปบ๎านโคกกว๎าง  
หมูํที่ 7 ตําบลไผํ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
247.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,235.00 ตารางเมตร 

498,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลไผํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร จําหนํายสูํ
ตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,500 

191 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโคกลําม หมูํที่ 3 สาย
รอบหมูํบ๎าน ตําบลไผํ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 247.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 988.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโคกลําม  
หมูํที่ 3 สายรอบหมูํบา๎น  ตําบลไผํ อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 247.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 988.00 
ตารางเมตร 

493,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลไผํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 108/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

192 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคําเม็ก หมูํที ่4 ไปบ๎าน
โนนสะอาด หมูํที่ 5  ตําบล
ไผํ อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 330.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 990.00 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคําเม็ก  
หมูํที่ 4 ไปบ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 5 ตําบลไผํ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
990.00 ตารางเมตร 

494,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลไผํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

494,200 

193 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านดอนสวรรค๑ หมูํที ่8 ไป
บ๎านโคกกว๎าง หมูํที่ 7 ตําบล
ไผํ อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จ.
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 252.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,.008 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นดอนสวรรค๑ 
หมูํที่ 8 ไปบ๎านโคกกว๎าง หมูํที ่7  ตําบลไผํ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 252.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,.008 ตารางเมตร 

495,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลไผํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

495,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 109/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

194 ซํอมแซมถนน ค.ส.ล. สาย
ถนน รพช. - ทางไปภู
กระแต บา๎นปุานกขาบ  
หมูํที่ 4 ตําบลภูปอ อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 218.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 
872 ตารางเมตร ลูกรังไหลํ
ทางเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  

ซํอมแซมถนน ค.ส.ล. สายถนน รพช. -  
ทางไปภูกระแต บ๎านปาุนกขาบ หมูํที ่4    
ตําบลภูปอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่  ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 872 ตารางเมตร 
ลูกรังไหลํทางเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูปอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมแซมถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 682 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

492,000 

195 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
รอบค๎ุมอีสานสวรรค๑ บ๎าน
หนองแวงเหนือ หมูํที่ 5 
ตําบลภูปอ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 205.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ค.ส.ล.  
ไมํน๎อยกวาํ 820 ตารางเมตร 
ลูกรังไหลํทางเฉลี่ยข๎างละ 
0.50 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายรอบค๎ุมอีสาน
สวรรค๑ บ๎านหนองแวงเหนือ หมูํที ่5  
ตําบลภูปอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 820 ตารางเมตร ลูกรัง
ไหลํทางเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  

489,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูปอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
การกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 761 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 110/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

196 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
รอบหนองแวงใหญํ หมูํ 8 
บ๎านหยองแวงใหญํ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 205.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่   
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 820 
ตารางเมตร ลูกรังไหลํทาง
เฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายรอบหนองแวงใหญํ 
หมูํ 8 บ๎านหยองแวงใหญํ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 205.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 820 ตารางเมตร ลูกรังไหลํทางเฉลี่ย
ข๎างละ 0.50 เมตร  

489,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูปอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 991 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,900 

197 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างวัดเกํา หมูํที่ 10 บ๎าน
หนองมํวง ตําบลลําคลอง  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 8 
เมตร ยาว 95 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งวัดเกํา  
หมูํที่ 10 บ๎านหนองมํวง ตําบลลาํคลอง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิ
จราจรกวา๎ง 8 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

441,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 193 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

441,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 111/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

198 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ห๎วยยาง - ห๎วยนอ๎ย  
หมูํที่ 9 บ๎านสะอาดใต๎ 
ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 
202 เมตร หนา 0.15 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหว๎ยยาง – ห๎วย
น๎อย หมูํที ่9 บ๎านสะอาดใต๎ ตําบลลําคลอง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 528 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 

199 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองแวง – นาเชือก  
หมูํที่ 1 บ๎านสะอาดนาทม    
ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 
202 เมตร หนา 0.15 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองแวง –  
นาเชือก หมูํที ่1 บ๎านสะอาดนาทม  
ตําบลลําคลอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑   
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 539 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 112/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

200 ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจาก
โครงการปิดทองหลังพระ 
จากคลองสํงน้ําถึงหนองใหญ ํ  
ระยะทางรวม 1100 เมตร 
บ๎านปุากล๎วย หมูํที ่10 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิดทอง
หลังพระ จากคลองสํงน้ําถึงหนองใหญํ   
ระยะทางรวม 1100 เมตร บ๎านปุากล๎วย  
หมูํที่ 10 ตําบลลําปาว อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

498,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิด
ทองหลังพระ เพื่อการเกษตร โดยมกีลุํมเปูาหมาย
คือประชาชน 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,400 

201 ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจาก
โครงการพระราชดําร ิจาก
คลองสํงน้ําถึงหนองประปา
บ๎านปุากล๎วย ระยะทางรวม 
688 เมตร บ๎านปุากลว๎ย  
หมูํที่ 10 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการ
พระราชดําร ิจากคลองสํงน้ําถึงหนอง
ประปาบ๎านปุากลว๎ย ระยะทางรวม 688 
เมตร บ๎านปุากลว๎ย หมูํที่ 10 ตําบลลําปาว  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการ
พระราชดําร ิเพื่อการเกษตร โดยมีกลุํมเปูาหมาย 
คือประชาชน 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,700 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 113/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

202 ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจาก
โครงการปิดทองหลังพระ 
จากบอํพักน้าํถึงลําหว๎ย
แก๎งอิไท ระยะทางรวม 
1,200 เมตร  
บ๎านโนนสะอาด หมูํที ่9 
ตําบลลําปาว อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิดทอง
หลังพระ จากบํอพกัน้ําถึงลําห๎วยแก๎งอิไท 
ระยะทางรวม 1,200 เมตร บ๎านโนนสะอาด 
หมูํที่ 9 ตําบลลําปาว อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

495,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิด
ทองหลังพระ เพื่อการเกษตร โดยมกีลุํมเปูาหมาย
คือประชาชน 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,500 

203 ขุดลอกหนองคูใหญํ กว๎าง 
30 เมตร ยาว 182 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดลอกไมํน๎อย
กวํา 11,582 ลูกบาศก๑เมตร 
หมูํที่ 2 บ๎านหนองสอใต๎ 
ตําบลลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขุดลอกหนองคูใหญํ กว๎าง 30 เมตร  
ยาว 182 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดลอกไมํน๎อยกวํา 11,582 
ลูกบาศก๑เมตร หมูํที่ 2 บ๎านหนองสอใต๎ 
ตําบลลําปาว อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขุดลอกหนองคูใหญํ เพื่อการเกษตร โดยมี
กลุํมเปูาหมายคือประชาชน 120 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 114/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

204 กํอสร๎าง ค.ส.ล. บ๎านดงสวาง  
หมูํที่ 5 ตําบลห๎วยโพธิ์ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 320.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 960.00 
ตารางเมตร 

กํอสร๎าง ค.ส.ล. บ๎านดงสวาง หมูํที่ 5  
ตําบลห๎วยโพธิ์ อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 960.00 ตาราง
เมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยโพธิ ์ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 660 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 

205 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต บ๎าน
ดงน๎อย หมูํที่ 3 ตําบล 
ห๎วยโพธิ ์อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 172.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร .หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,032.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
บ๎านดงน๎อย หมูํที่ 3 ตําบลห๎วยโพธิ์  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 172.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,032.00 ตารางเมตร 

330,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยโพธิ ์ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตใน
ชุมชน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,458 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

330,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 115/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

206 ปรับปรงุเสริมผิว 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต บ๎าน
ดงน๎อย หมูํที่ 13 ตําบล 
ห๎วยโพธิ ์อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 600.00 ตาราง
เมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต บ๎าน
ดงน๎อย หมูํที่ 13 ตําบลหว๎ยโพธิ ์อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
600.00 ตารางเมตร 

197,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยโพธิ ์ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตใน
ชุมชน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,046 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

197,000 

207 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
เพชรดํา (จํานวน 2 ชํวงๆ 
ละ 100 เมตร) บ๎านดงสวําง 
หมูํที่ 5 ตําบลห๎วยโพธิ์ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 200.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
เพชรดํา (จํานวน 2 ชํวงๆ ละ 100 เมตร) 
บ๎านดงสวาง หมูํที ่5 ตําบลห๎วยโพธิ์ อาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
800.00 ตารางเมตร 

236,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยโพธิ ์ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตใน
ชุมชน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,046 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

236,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 116/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

208 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
ดงสวําง หมูํที่ 5 ตําบล 
ห๎วยโพธิ ์อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 174.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
696.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านดงสวําง หมูํที ่5 
ตําบลห๎วยโพธิ์ อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 696.00 ตารางเมตร 

360,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยโพธิ ์ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,046 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

360,000 

209 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ดอนตาปูุ บา๎นหนองแวง  
หมูํที่ 3 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
รวม 220.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880 ตาราง
เมตร พร๎อมลงลูกรังกลบ
ไหลํทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายดอนตาปูุ บา๎น
หนองแวง หมูํที่ 3 ตําบลเขาพระนอน 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
รวม 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
880 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังกลบไหลํ
ทาง 

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เขาพระนอน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
การกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,731 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 117/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

210 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายบ๎านดอนเงิน - คํามะโฮ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
3 เมตร ยาว 298 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 894 ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร ตําบลโนนสูง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นดอนเงิน -  
คํามะโฮ ปริมาณงาน ผวิจราจรกวา๎ง 3 
เมตร ยาว 298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 894 
ตารางเมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโนนสูง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

211 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านสร๎างมิ่งใต๎ - บ๎านผาํ  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
3 เมตร ยาว 298 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 894 ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร ตําบลโนนสูง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นสร๎างมิ่งใต๎ - 
บ๎านผํา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 894 
ตารางเมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโนนสูง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 118/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

212 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโนนสูง หมูํที่ 5 - สํานัก
สงฆ๑หนองจิก ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร ยาว 
298 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 894 ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร ตําบลโนนสูง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโนนสูง หมูํที่ 
5 - สํานักสงฆ๑หนองจิก ปริมาณงาน ผวิ
จราจรกวา๎ง 3 เมตร ยาว 298 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 894 ตารางเมตร ไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 เมตร ตําบลโนนสูง  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโนนสูง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

213 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านสา 
หมูํที่ 7 ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4 
เมตร ยาว 220 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านสา หมูํที่ 7  
ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร 

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,318 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 119/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

214 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
โคกสี หมูํที่ 6 ตําบลคลอง
ขาม อาํเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 220 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านโคกส ีหมูํที่ 6 
ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 

450,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 922 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

450,000 

215 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
โคกสี หมูํที่ 18 ตําบลคลอง
ขาม อาํเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านโคกส ีหมูํที่ 18 
ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 678 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 120/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

216 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหนองลุมพุก หมูํ 8 ไป 
ตําบลหนองอิเฒํา อาํเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4 เมตร ระยะทาง 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหนองลุมพุก 
หมูํ 8 ไป ตําบลหนองอิเฒํา อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 880 ตารางเมตร  

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหัวงัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,315 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 

217 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
ภายในหมูบํ๎านหนองลุมพุก 
หมูํ 8 ตําบลหัวงัว อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4 เมตร ระยะทาง 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านหนอง 
ลุมพุก หมู ํ8 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880 ตาราง
เมตร 

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหัวงัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,315 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 121/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

218 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหนองลุมพุก หมูํ 8 ไป 
ถนนหลวง 2116  
(ยางตลาด - โพนทอง) 
ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 880 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหนองลุมพุก 
หมูํ 8 ไป ถนนหลวง 2116 (ยางตลาด - 
โพนทอง) ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880 ตาราง
เมตร  

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหัวงัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,315 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 

219 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองมันปลา ซอย 1 ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
197.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไมํน๎อยกวาํ 788.00 ตาราง
เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง
ข๎างละ 0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร และวางเรียงทํอ 
ค.ส.ล. ขนาด 0.40x1.00 
เมตร จํานวน 16 ทํอน 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองมันปลา  
ซอย 1 ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 197.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไมํน๎อยกวาํ 788.00 ตารางเมตร พร๎อมลง
ลูกรังไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร และวางเรียงทํอ ค.ส.ล. ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จํานวน 16 ทํอน 

463,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลรํองคํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 6,092 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

463,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 122/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

220 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หลังที่วําการอําเภอรอํงคํา 
หมูํที่ 13 ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 442.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 
1,768.00 ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทางข๎าง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร และวางเรียงทํอ  
ค.ส.ล. ขนาด 0.40x1.00 
เมตร จํานวน 24 ทํอน 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหลังที่วาํการ
อําเภอรํองคํา หมูํที่ 13 ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 442.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 1,768.00 
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางเรียง
ทํอ ค.ส.ล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 
24 ทํอน 

1,026,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลรํองคํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
การกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 6,092 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,026,000 

221 ซํอมสร๎างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ทางบ๎านหนองแวง หมู ํ1 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.139-43 ผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
320 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร 

ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางบ๎านหนองแวง หมู ํ1 ตําบล 
หนองแวง อาํเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.139-43  
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 320 
เมตร หนา 4 เซนติเมตร  

499,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองแวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอน 
กรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน  
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 123/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

222 ซํอมสร๎างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
สายทางบ๎านโนนชาด หมูํ 8 
- บ๎านดงคําพัฒนา หมู ํ11 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.139-08 ผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
320 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร  

ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางบ๎านโนนชาด หมูํ 8 - บ๎านดงคํา
พัฒนา หมู ํ11 ตําบลหนองแวง อาํเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ.139-08  ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 320 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร  

499,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองแวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอน 
กรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน  
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,800 

223 ซํอมสร๎างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ทางบ๎านหนองแวง หมู ํ9 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ.139-33 ผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
320 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร  

ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางบ๎านหนองแวง หมู ํ9 ตําบลหนอง
แวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ รหสั
ทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.139-33  ผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 320 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร 

499,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองแวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอน 
กรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 124/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

224 ซํอมสร๎างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ทางบ๎านหนองแวง หมู ํ16 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ - บ๎านโปุงเชือก 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ 
สหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น  
กส.ถ. 139-38  ผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
320 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร  

ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางบ๎านหนองแวง หมู ํ16 ตําบลหนอง
แวง อําเภอสมเด็จ - บ๎านโปุงเชือก ตาํบลนา
มะเขือ อาํเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.139-38   
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 320 
เมตร หนา 4 เซนติเมตร  

499,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองแวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอน 
กรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,800 

225 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางถนนบํอสร๎างแกว๎ บ๎าน
เม็ก หมูํที่ 3 ตําบลหมูมํน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑  ผิวจราจรกวา๎ง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 920 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางถนนบอํสร๎าง
แก๎ว บ๎านเม็ก หมูํที่ 3 ผิวจราจรกวา๎ง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 920 ตารางเมตร 
ตําบลหมูมํน อาํเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหมูมํน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 2,272 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 125/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

226 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางถนนเกษตรรํุงเรือง บ๎าน
ดงแหลม หมูํที่ 8  ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 920 
ตารางเมตร ตําบลหมูมํน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางถนนเกษตร
รุํงเรือง บ๎านดงแหลม หมูํที่ 8 ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 920 ตาราง
เมตร ตําบลหมูมํน อาํเภอสมเด็จ จังหวดั
กาฬสินธุ๑ 

496,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหมูมํน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,420 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,000 

227 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ทางถนนรุํงอรุณ - ถนนบ๎าน
หมูมํนบ๎านอู ๎บ๎านหมูมํน  
หมูํที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 46 เมตร หนา 
0.05 เมตร และผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,184 ตา
รงเมตร ตําบลหมูมํน อําเภอ
สมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ๑  

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางถนนรุํงอรุณ – ถนนบ๎านหมูมํน 
บ๎านอู ๎บ๎านหมูมํน หมูํที่ 2 ผิวจราจรกวา๎ง 
 4 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.05 เมตร 
และผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,184 ตารางเมตร ตําบลหมูมํน อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑  

485,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหมูมํน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
2,272 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 126/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

228 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 4 
บ๎านดงน๎อย (สายทางศาลา
กลางบ๎านดงน๎อย หมูํที่ 4 
ถึง รอบโคกสาง) กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 265.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 795.00 ตาราง
เมตร ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอ 
สหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 4 บ๎านดงน๎อย 
(สายทางศาลากลางบ๎านดงน๎อย หมูํ 4  
ถึง รอบโคกสาง)  กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 795.00 ตารางเมตร  
ตําบลภูสิงห๑ อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 เทศบาลตําบลภูสิงห๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 867 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 

229 ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.  
หมูํที่ 1 บ๎านโนนสบูรณ๑ ถึง
บ๎านดอนดูํ หมูํที ่3  กวา๎ง 
0.85 เมตร ความยาว รวม 2 
ข๎าง  856.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
727.60 ตารางเมตร ตําบล 
ภูสิงห๑ อําเภอสหัสขันธ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 1 บ๎าน
โนนสมบูรณ๑ ถึงบ๎านดอนดูํ หมูํที ่3 กว๎าง 
0.85 เมตร ความยาว รวม 2 ข๎าง 856.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 727.60 ตารางเมตร 
ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 เทศบาลตําบลภูสิงห๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขยายผิวจราจรถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 698 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 127/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

230 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 8 
บ๎านโนนปลาขาว (สายทาง
หน๎าบ๎านพํอไหว) กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 162.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 812.50 ตาราง
เมตร ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอส
หัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 8  
บ๎านโนนปลาขาว (สายทางหน๎าบ๎านพอํไหว) 
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 162.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
812.50 ตารางเมตร ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอส
หัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 เทศบาลตําบลภูสิงห๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 677 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 

231 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 9 
บ๎านทําเรือภูสิงห๑ ถึง วัดเกาํ 
(กํอไผํ) กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 203.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
เฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 814.00 ตาราง
เมตร ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอ 
สหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 9 บ๎านทําเรือ 
ภูสิงห๑ ถึง วัดเกาํ (กํอไผํ)  กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 203.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 814.00 ตาราง
เมตร ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 เทศบาลตําบลภูสิงห๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 362 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 128/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

232 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎านสายโคกเจริญ -  
คําปลาฝา บ๎านโคกเจริญ 
หมูํ 2  ตําบลนามะเขอื 
อําเภอสหัสขันธ๑ จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 
6.00 เมตร ยาว 139.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 834.00 
ตารางเมตร พร๎อมกลบลูกรัง
ไหลํทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน 
สายโคกเจริญ - คําปลาฝา บ๎านโคกเจริญ 
หมูํ 2 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 834.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

233 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายขา๎งวัดสวําง
อัมพวัน - บล็อกคอนเวิร๑ด
ข๎ามห๎วยยาง บ๎านคําดอก
ซ๎อน หมูํ 7 ตําบลนามะเขือ  
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 166.00 
เมตร  หนา 0.15  ม. หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  
ตร.ม. พร๎อมกลบลูกรังไหลํ
ทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน  
สายข๎างวัดสวํางอัมพวัน - บล็อกคอนเวริ๑ด
ข๎ามห๎วยยาง บ๎านคําดอกซ๎อน หมูํ 7 ตําบล 
นามะเขือ อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 166.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 830.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 129/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

234 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายขา๎งปั๊มจําเบิร๑ด 
- หนองเอียด  
บ๎านโนนศรทอง หมูํ 8 
ตําบลนามะเขือ อําเภอ 
สหัสขันธ๑ จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 166.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 830.00 ตาราง
เมตร พร๎อมกลบลูกรังไหลํ
ทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน  
สายข๎างปั๊มจาํเบิร๑ด - หนองเอียด บ๎านโนน
ศรทอง หมูํ 8 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

235 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายไทรทอง -  
กุดพระเจ๎า บ๎านไทรทอง  
หมูํ 11 ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 166.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00 
ตารางเมตร พร๎อมกลบลูกรัง
ไหลํทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน  
สายไทรทอง - กุดพระเจ๎า บ๎านไทรทอง  
หมูํ 11 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 130/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

236 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 7 
บ๎านแก๎งนคร – ชายเขื่อน 
ลําปาว ตําบลนิคม อําเภอ 
สหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
1,800 ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังอัดแนํน กวา๎งข๎างละ 
1.00 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 7 บ๎านแก๎งนคร 
 - ชายเขื่อนลาํปาว ตําบลนิคม อําเภอ 
สหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,800 ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรังอัดแนํน กวา๎งข๎างละ 1.00 
เมตร 

984,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนิคม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 566 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

984,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 131/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

237 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 4 
บ๎านดงน๎อย (สายทางถนน
ทําเรือ-ดงน๎อย 1) ชํวงที่ 1 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 
เมตร ชํวงที่ 2 กวา๎ง 3 เมตร 
ยาว 104 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 812 
ตารางเมตร ตําบลภูสิงห๑ 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 4 บ๎านดงน๎อย 
(สายทางถนนทําเรือ - ดงน๎อย 1)  
ชํวงที่ 1 กว๎าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎าง 
ละ 0.50 เมตร  
ชํวงที่ 2 กว๎าง 3 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 812 
ตารางเมตร ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอสหัสขันธ๑ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูสิงห๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,550 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 132/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

238 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 4 
บ๎านดงน๎อย (สายทางถนน
หน๎าวัดสันติธรรมดงน๎อย 
หมูํที่ 4 ถึงสามแยก
กลางบ๎านทําศรี หมู ํ6) 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 203 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 812 
ตารางเมตร ตําบลภูสิงห๑ 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 4 บ๎านดงน๎อย 
(สายทางถนนหนา๎วัดสันติธรรมดงน๎อย  
หมูํที่ 4 ถึงสามแยกกลางบ๎านทําศรี หมูํ 6) 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 812 
ตารางเมตร ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอสหัสขันธ๑ 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูสิงห๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 857 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 

239 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 8 
บ๎านโนนปลาขาว (สายทาง
ศาลากลางบ๎านโนนปลาขาว 
ถึงทําน้ํา) กว๎าง 4 เมตร ยาว 
203 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 812 
ตารางเมตร ตําบลภสูิงห๑ 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 8  
บ๎านโนนปลาขาว (สายทางศาลากลางบา๎น
โนนปลาขาว ถึงทําน้าํ) กวา๎ง 4 เมตร ยาว 
203 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
เฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 812 ตารางเมตร 
ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูสิงห๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 857 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 133/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

240 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 5 
บ๎านหนองฝาย (สายทาง
บ๎านหนองฝาย หมูํที ่5 ถึง
สามแยกบ๎านโนนปลาขาว 
หมูํที่ 8) กว๎าง 4 เมตร ยาว 
203 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 812 
ตารางเมตร ตําบลภูสิงห๑ 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํที่ 5 บ๎านหนองฝาย 
(สายทางบ๎านหนองฝาย หมูํที่ 5 ถึงสามแยก
บ๎านโนนปลาขาว หมูํที ่8) กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 812 ตารางเมตร 
ตําบลภูสิงห๑ อาํเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูสิงห๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
การกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 622 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 

241 ขุดลอกหนองวัดศรีสงําทํา
นาจาน ตาํบลคําสร๎างเท่ียง 
อําเภอสามชยั จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน กว๎าง 
64 เมตร ยาว 62 เมตร  
ลึก 3 เมตร หรือปริมาณดิน
ขุดไมํน๎อยกวาํ 10,823 
ลูกบาศก๑เมตร ตําบลคํา
สร๎างเท่ียง อําเภอสามชยั 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขุดลอกหนองวัดศรีสงําทํานาจาน  
ตําบลคําสร๎างเท่ียง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน กว๎าง 64 เมตร ยาว 
62 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไมํ
น๎อยกวํา 10,823 ลูกบาศก๑เมตร ตําบล 
คําสร๎างเท่ียง อําเภอสามชยั จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคําสร๎างเท่ียง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขุดลอกหนองวัดศรีสงําทํานาจาน เพื่อ
สํงเสริมการเกษตร และการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่ กลุํมเปูาหมายเปน็ประชาชน 
3,197 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 134/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

242 ธนาคารน้ําใต๎ดิน  
บ๎านทํานาจาน หมูํที่ 4 
ปริมาณงาน ยาว 910 เมตร 
กว๎าง 50 เซนติเมตร ลึก 60 
เซนติเมตร  
ตําบลคําสร๎างเท่ียง อําเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ธนาคารน้ําใต๎ดิน บา๎นทํานาจาน หมูํที่ 4 
ปริมาณงาน ยาว 910 เมตร กว๎าง 50 
เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ตําบลคําสร๎าง
เท่ียง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคําสร๎างเท่ียง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการสร๎างธนาคารน้ําใต๎ดิน เพื่อสํงเสริม
การเกษตร และการสร๎างงาน สร๎างอาชพีของ
ประชาชนในพื้นที่ กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
3,197 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 

243 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองกุงใหญํ หมูํที่ 1 
(บริเวณจากบา๎นนายคําไพ 
ไสยวรรณ ถึง บ๎านนาย
ประดับ ศิริกุล หมู ํ1) ตําบล
สําราญ อาํเภอสามชยั 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 182 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรัง กว๎างขา๎งและ 0.50 
เมตร พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 910 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองกุงใหญ ํ 
หมูํที่ 1 (บริเวณจากบ๎านนายคําไพ 
ไสยวรรณ ถึงบ๎านนายประดับ ศิริกุล หมูํ 1) 
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 182 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง  
กว๎างข๎างและ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีต 
ไมํน๎อยกวาํ 910 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 596 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 135/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

244 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองสิม หมูํที่ 2 (บริเวณ
จากบา๎นนายคูณ เฉยฉวิ ถึง 
บ๎านนายวชิวุฒ ิเฉยฉวิ หมูํ 
2) ต.สําราญ อ.สามชยั จ.
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 ม. 
ระยะทาง 182 ม. หนา 
0.15 ม. ไหลํทางลูกรัง กว๎าง
ข๎างและ 0.50 ม. พื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 910 
ตร.ม.  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองสิม หมูทํี่ 2 
(บริเวณจากบา๎นนายคูณ เฉยฉวิ ถึง  
บ๎านนายวชิวุฒ ิเฉยฉวิ หมูํ 2) ตําบลสําราญ 
อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลุกรัง กว๎างข๎างและ 0.50 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 910 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,133 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

500,000 

245 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
ทํางาม หมูํที่ 6 (บริเวณจาก
ถนนสายทิศเหนือหมูํบา๎นไป
วัดบ๎านทํางาม)  
กม.ที่ 0+416 - กม.ที่ 
0+598 หมูํที่ 6 ตําบล
สําราญ อาํเภอสามชยั 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 182 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรัง กว๎างขา๎งและ 0.50 
เมตร พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 910 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านทํางามหมูํที่ 6 
(บริเวณจากถนนสายทิศเหนือหมูํบา๎นไป 
วัดบ๎านทํางาม) กม.ที่ 0+416 - กม. 
ที่ 0+598 หมูํที่ 6 ตําบลสําราญ  
อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรัง กว๎างข๎างและ 0.50 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 910 ตารางเมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 897 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 136/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

246 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
ดานเม็ก หมูํที่ 12  
(บริเวณจากมุมที่รั้วศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก ถึง บริเวณ
จุดถังเก็บน้ําระบบประปา
หมูํบ๎าน) ตาํบลสําราญ 
อําเภอสามชยั จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 เมตร 
ระยะทาง 182 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง 
กว๎างข๎างและ 0.50 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
910 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านดานเม็กหมูํที่ 12 
(บริเวณจากมุมที่รั้วศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ถึง 
บริเวณจุดถังเก็บน้ําระบบประปาหมูํบา๎น) 
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
182 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง 
กว๎างข๎างและ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรตี 
ไมํน๎อยกวาํ 910 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 354 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

500,000 

247 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 7 
บ๎านหนองกุงน๎อย (ถนน
เช่ือมบ๎านโนนหนองไฮ) 
ตําบลสําราญใต๎ อาํเภอ 
สามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 7  
บ๎านหนองกุงน๎อย (ถนนเชื่อมบา๎นโนน 
หนองไฮ) กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร  
พื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 875 ตารางเมตร 
หนา0.15 เมตร ตําบลสําราญใต๎  
อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญใต ๎

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 137/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

248 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
โพนทอง หมู ํ10 (สายสถานี
ขนสํงอ๎อย) ตําบลสําราญใต๎ 
อําเภอสามชยั จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 10 บ๎านโพนทอง 
สายสถานีขนสํงออ๎ย กวา๎ง 5.00 เมตร  
ยาว 175 เมตร พื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวาํ 
875 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  
ตําบลสําราญใต๎ อาํเภอสามชัย  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญใต ๎

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

249 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองหว๎า หมูํที ่9 สาย
หนองหว๎า - หนองไม๎ตาย  
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5 
เมตร ยาว 176 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 880 ตารางเมตร  
ไหลํทางลงลูกรังทั้งสองข๎างๆ
ละ 0.50 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองหว๎า หมูทํี่  
9 สายหนองหว๎า – หนองไม๎ตาย ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5 เมตร ยาว 176 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
880 ตารางเมตร ไหลํทางลงลูกรังทั้งสอง
ข๎างๆ ละ 0.50 เมตร ตําบลคําก๎าว  
อําเภอหนองกุงศร ีจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลคําก๎าว 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
เกษตรกร 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 138/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

250 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
คําไฮ หมูํที่ 11 สายทางรอบ
หมูํบ๎านด๎านทิศใต๎ ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5 เมตร ยาว  
176 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880  
ตารางเมตร ไหลํทางลงลูกรัง
ทั้งสองข๎างๆละ 0.50 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านคําไฮ หมูํที่ 11  
สายทางรอบหมูบํ๎านด๎านทิศใต๎ ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5 เมตร ยาว 176 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
880 ตารางเมตร ไหลํทางลงลูกรังทั้งสอง
ข๎างๆ ละ 0.50 เมตร ตําบลคําก๎าว  
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลคําก๎าว 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
เกษตรกร 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันท ี 

497,000 

251 ขุดลอกห๎วยคํายางบ๎านโคก
กลาง หมูํ 4,6 ความยาว 
700 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไมํน๎อยกวาํ 11,200 
ลูกบาศก๑เมตร ตําบลดงมูล 
อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขุดลอกห๎วยคํายางบ๎านโคกกลาง หมูํ 4,6 
ความยาว 700 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมํน๎อยกวาํ 11,200 ลูกบาศก๑เมตร  
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดงมูล 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผูด๎๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการขุดลอกหว๎ยคํายาง เพื่อสํงเสริมการเกษตร 
และการสร๎างงาน สร๎างอาชีพของประชาชนในพื้นที่ 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,619 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 139/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

252 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ศาลากลางบ๎านหนองบัว  
หมูํที่ 4 - หมูํที่ 8 ตําบล
หนองบัว อําเภอหนองกุงศร ี
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายศาลากลางบ๎าน
หนองบัว หมูํที่ 1 - หมูํที่ 8 ตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองกุงศร ีจังหวัดกาฬสินธุ๑  
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 225 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองบัว 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 7,266 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

253 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายโคกใหญ ํ- หนองสรวง 
ตําบลหนองบัว อําเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนสายโคกใหญํ - 
หนองสรวง ตําบลหนองบวั  
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 6.00 เมตร ระยะทาง 
154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่มํ
น๎อยกวํา 924 ตารางเมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองบัว 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 7,266 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 140/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

254 ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนน
ภายในหมูบํ๎าน บ๎านปาุยาง 
หมูํที่ 5 ตําบลห๎วยเม็ก 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 295.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 1,475 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต ถนนภายในหมูํบา๎น บ๎านปุายาง 
หมูํที่ 5 ตําบลห๎วยเม็ก อาํเภอห๎วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 295.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 1,475 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลทําลาด
ดงยาง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร จําหนาํยสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน เกษตรกร 200 คน และ
ผู๎ประกอบการ 20 ราย   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

255 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เร่ิม
จากบา๎น สท.หนูกร ภูกอง
ชนะ  ถึงหนองใหญํห๎วยเม็ก  
หมูํที่ 3 บ๎านหนํอคํา ตําบล
ห๎วยเม็ก อําเภอหว๎ยเมก็ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 315.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
945.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เร่ิมจากบ๎าน สท.หนูกร  
ภูกองชนะ ถึงหนองใหญํห๎วยเม็ก หมูํที่ 3 
บ๎านหนํอคํา ตําบลหว๎ยเม็ก อําเภอหว๎ยเม็ก  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 เมตร  
ยาว 315.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 945.00  
ตารางเมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยเม็ก 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 2,094 คน เกษตรกร 919 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 141/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

256 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เร่ิม
จากแยกทางไปบํอขยะ ถึง 
กม.0.230 หมูํที่ 13 ตําบล
ห๎วยเม็ก อําเภอหว๎ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
920.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เร่ิมจากแยกทางไป 
บํอขยะ ถึง กม.0.230 หมูํที่ 13 ตําบล 
ห๎วยเม็ก อําเภอหว๎ยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 920.00 ตารางเมตร 

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยเม็ก 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาดกลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,951 คน เกษตรกร 701 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

492,000 

257 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เร่ิม
จากสี่แยกบา๎นพํอสมศักดิ ์ 
สมน๎อย ถึง สามแยกนาพอํ
ทวี  ขานมา หมูํที่ 2 ตําบล
ห๎วยเม็ก อําเภอหว๎ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 232.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
928.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เร่ิมจากสี่แยกบา๎นพํอ
สมศักดิ ์ สมน๎อย ถึง สามแยกนาพํอทวี  
ขานมา หมูํที่ 2 ตําบลห๎วยเม็ก อําเภอ 
ห๎วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 928.00  
ตารางเมตร 

496,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยเม็ก 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,643 คน เกษตรกร 512 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 142/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

258 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
(สาย 5 ธันวามหาราช) บา๎น
หัวสนาม หมูํที่ 1 ตําบล 
คําใหญํ อําเภอหว๎ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 224.00 เมตร 
หนา 0.15 หรือพื้นที่ ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวาํ 896 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สาย 5 ธันวามหาราช) 
บ๎านหัวสนาม หมูํที ่1 กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่  
ค.ส.ล.  ไมํน๎อยกวํา 896 ตารางเมตร 

498,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคําใหญ ํ

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 306 คน เกษตรกร 79 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,100 

259 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. 
(สายแยกหนา๎ โรงเรียน
ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ - 
บ๎านคําไฮ) บ๎านหวัสนาม 
หมูํที่ 1 ตําบลคําใหญํ 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 224.00 เมตร 
หนา 0.15 หรือพื้นที่ ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวาํ 896 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายแยกหน๎า โรงเรียน
ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ - บ๎านคําไฮ) บ๎านหัว
สนาม หมูํที่ 1 ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่  
ค.ส.ล.  ไมํน๎อยกวํา 896 ตารางเมตร 

498,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคําใหญ ํ

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 306 คน เกษตรกร 79 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,100 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 143/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

260 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
(สายแยกทางหลวง 2009 
ตํอเชื่อมสายบา๎นนาดีหว๎ย
มํวง) บ๎านนาด ีหมูํที่ 4 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
224.00 เมตร หนา 0.15 
หรือพื้นที ่ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 896 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายแยกทางหลวง 
2009 ตํอเชื่อมสายบ๎านนาดีห๎วยมํวง)  
บ๎านนาดี หมูํที่ 4 ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 896 ตารางเมตร 

498,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคําใหญ ํ

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 306 คน เกษตรกร 79 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,100 

261 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างวัดปุาวลีพิทักษ๑เดช ไป
หนองโปรํง หมูํที่ 5 ตําบล
ทรายทอง อาํเภอหว๎ยเมก็ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
880.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งวัดปุา 
วลีพิทักษ๑เดช ไปหนองโปรํง หมูํที่ 5 ตําบล
ทรายทอง อาํเภอหว๎ยเมก็ จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 880.00 ตารางเมตร 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลทรายทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 620 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 144/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

262 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านนางจรัญ หมูํที ่4 - 
บ๎านนาครองแสน ตําบล
ทรายทอง อาํเภอหว๎ยเมก็ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
880.00 ตางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนางจรัญ 
หมูํที่ 4 บ๎านนาครองแสน ตําบลทรายทอง 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
880.00 ตารางเมตร 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลทรายทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
การกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 

263 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างสหกรณ๑ยางพารา  
บ๎านหาดทรายมูล หมูํที่ 6 -
บ๎านนามูล ตําบลพิมูล 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 920.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งสหกรณ๑
ยางพารา บ๎านหาดทรายมูล หมูํที่ 6 - บ๎าน
นามูล ตําบลพิมูล อําเภอหว๎ยเม็ก จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 920.00 ตารางเมตร 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลพิมูล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
การกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 145/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

264 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
รอบหมูํบ๎านพิมูล หมูํที่ 7 - 
บํอลูกรัง ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
920.00 ตารางเมตร ตําบล 
พิมูล อําเภอหว๎ยเม็ก จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมูํบ๎านพมิูล 
หมูํที่ 7 - บํอลูกรัง ตําบลพิมูล อําเภอ 
ห๎วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 920.00 
ตารางเมตร 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลพิมูล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
การกํอสร๎างถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 

265 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านพิมูล หมูํที ่2 - ดอนปูุ
ตา ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
920.00 ตารางเมตร  
ตําบลพิมูล อาํเภอหว๎ยเมก็  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นพิมูล หมูทํี่ 2 - 
ดอนปูุตา ตําบลพิมูล อําเภอห๎วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 920.00  
ตารางเมตร 

494,000 กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลพิมูล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 146/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

266 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านพิมูล หมูํที ่2 - ปุาช๎า
บ๎านพิมูล ตําบลพิมูล อาํเภอ
ห๎วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
920.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นพิมูล หมูทํี่ 2 - 
ปุาช๎าบา๎นพิมูล ตําบลพิมูล อําเภอห๎วยเม็ก  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 920.00 ตารางเมตร 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลพิมูล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 

267 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหาดทรายมูล หมูํที ่6 - 
หนองผํา ตําบลพิมูล อาํเภอ
ห๎วยเม็ก  จ.กาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 230.00 
ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 920.00 ตร.ม. 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหาดทรายมูล 
หมูํที่ 6 – หนองผํา ตําบลพิมูล  
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 920.00  
ตารางเมตร 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลพิมูล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 147/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

268 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายปาุ
โคกกลางบ๎านหาดทรายมูล 
หมูํที่ 6 - บ๎านเดชอุดม  
หมูํที่ 1 ตําบลพิมูล อําเภอ
ห๎วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑   
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 
186.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
930.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายปาุโคกกลางบา๎น
หาดทรายมูล หมูํที่ 6 - บ๎านเดชอุดม  
หมูํที่ 1 ตําบลพิมูล อําเภอหว๎ยเม็ก  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 930.00 ตารางเมตร 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลพิมูล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 

269 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
รอบหนองผักแวํน บา๎นหาด
ทรายมูล หมูํที ่5 ตําบลพิมูล  
อําเภอหว๎ยเมก็ จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 186.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 930.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายรอบหนองผักแวํน 
บ๎านหาดทรายมูล หมูํที ่5 ตําบลพิมูล 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 930.00 ตาราง
เมตร 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลพิมูล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 148/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

270 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโคกกลาง หมูํ 4 เช่ือม
บ๎านโนนสมบูรณ๑ หมู ํ6 
ตําบลหัวหิน อําเภอหว๎ยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 6 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ พื้นที่
ดําเนินการมีไมํน๎อยกวํา 
4,200 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ๎านโคกกลาง  
หมูํ 4 เช่ือมบ๎านโนนสมบูรณ๑ หมูํ 6  
ตําบลหัวหิน อําเภอหว๎ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ดําเนินการมไีมํ
น๎อยกวํา 4,200 ตารางเมตร  

1,416,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหัวหิน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,200 คน เกษตรกร 500 คน 
ผู๎ประกอบการ 50 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ๎สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,416,000 

271 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สาย
ทางบ๎านโคกประสิทธิ์ - บ๎าน
โนนชัย หมูํที ่1 ตําบล 
โคกสะอาด อําเภอฆ๎องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร 
ระยะทาง 255 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,275 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทางบ๎านโคก
ประสิทธิ์ - บ๎านโนนชัย หมูํที่ 1  
ตําบลโคกสะอาด อาํเภอฆอ๎งชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 255 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,275 ตารางเมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกสะอาด 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 149/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

272 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สาย
ทางกลางบ๎านหนองมะทอ 
หมูํที่ 8 ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 960 ตารางเมตร  

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทางกลางบ๎าน
หนองมะทอ หมูํที ่8 ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 960 ตารางเมตร  

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกสะอาด 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 

273 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สาย
ทางภายในบา๎นหนองบวั  
หมูํที่ 3 ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ระยะทาง 255 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้น 
ที่ไมํน๎อยกวาํ 1275  
ตารางเมตร  

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทางภายในบ๎าน
หนองบัว หมูํที่ 3 ตําบลโคกสะอาด  
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 255 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 1275 ตารางเมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกสะอาด 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 150/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

274 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
เขตองค๑การบริหารสํวน
ตําบลเจ๎าทํา สายถนนสาย
จากวัดบ๎านโจด ถึง สวนนาง
สินทร คงประเสริฐ บ๎านโจด
หมูํ 10 ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทางรวม 225.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 900.00 
ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.20 เมตร  
ตําบลเจ๎าทํา อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในเขตองค๑การ
บริหารสํวนตําบลเจา๎ทํา สายถนนสายจาก
วัดบ๎านโจด ถึง สวนนางสินทร คงประเสริฐ 
บ๎านโจดหมู ํ10 ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร  
ระยะทางรวม 225.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 900.00 ตาราง
เมตร ลงไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.20 เมตร  
ตําบลเจ๎าทํา อําเภอกมลาไสย  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

496,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเจ๎าทํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 518 คน 80 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 151/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

275 ซํอมแซมถนนลูกรังภายใน
เขตองค๑การบริหารสํวน
ตําบลธัญญา สายถนนเรียบ
คลอง 3L8R (จากคลอง 8R 
ฝั่งซ๎าย) - ถนนเชื่อมบ๎านหวั
แฮด บ๎านหวัแฮด หมูํ 10 
ขนาดผิวจราจร กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 
0.20 เมตร (บดอัดแนํน) 
หรือมีปริมาตรลูกรังไมํน๎อย
กวํา 1,808 ลูกบาศก๑เมตร 
ตําบลธัญญา อาํเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑   

ซํอมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค๑การ
บริหารสํวนตําบลธัญญา สายถนนเรียบ
คลอง 3L8R (จากคลอง 8R ฝั่งซ๎าย) -  
ถนนเชื่อมบ๎านหวัแฮด บา๎นหัวแฮด หมูํ 10 
ขนาดผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,130 เมตร หนา 0.20 เมตร (บดอัด
แนํน) หรือมีปริมาตรลูกรังไมํน๎อยกวาํ 
1,808 ลูกบาศก๑เมตร ตําบลธัญญา  
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑   

420,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลธัญญา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมแซมถนนลกูรัง เพื่อสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด 
กลุมํเปูาหมายเป็นประชาชน 762 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

420,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 152/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

276 ซํอมแซมถนนลูกรังภายใน
เขต องค๑การบริหารสํวน
ตําบลธัญญา สาย บา๎น 
สะอาดสมศรี - โคกทําเลิง 
(ชํวงนานางปิ่นอนงค๑ สุริฉาย 
- โคกทาํเลิง) บา๎นสะอาด
สมศรี หมูํ 5,15 ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 0.20 
เมตร (บดอัดแนํน) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมํน๎อยกวํา 
1,120 ลูกบาศก๑เมตร ตําบล
ธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ซํอมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค๑การ
บริหารสํวนตําบลธัญญา สาย บา๎นสะอาด
สมศรี - โคกทําเลิง (ชํวงนานางปิ่นอนงค๑  
สุริฉาย - โคกทําเลิง) บา๎นสะอาดสมศรี  
หมูํ 5,15 ขนาดผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร (บดอัด
แนํน) หรือมีปริมาตรลูกรังไมํน๎อยกวาํ 
1,120 ลูกบาศก๑เมตร ตําบลธัญญา  
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

267,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลธัญญา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมแซมถนนลกูรัง เพื่อสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด 
กลุมํเปูาหมายเป็นประชาชน 1,105 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

267,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 153/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

277 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
เขต องค๑การบริหารสํวน
ตําบลธัญญา สายนานายคํา
พัน วันวิเศษ ถึงคลอง 3L8R 
(ชํวงนานายทองคํา ระแวง
วรรณ ถึงคลอง 3L8R) บา๎น
บ๎านหัวแฮด หมูํ 10 ขนาด
ผิวจราจร กวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 190 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลงลูกรังทั้ง 2 
ข๎าง ข๎างละ 0.50 เมตร 
ตําบลธัญญา อาํเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในเขตองค๑การ
บริหารสํวนตําบลธัญญา สายนานายคําพัน 
วันวิเศษ ถึงคลอง 3L8R (ชํวงนานายทองคํา 
ระแวงวรรณ ถึงคลอง 3L8R) บา๎นบ๎านหัว
แฮด หมูํ 10 ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางลงลูกรังทั้ง 2 ข๎างข๎างละ 0.50 
เมตร ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

425,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบรหิารสํวน
ตําบลธัญญา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 762 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

425,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 154/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

278 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านอุบล นาสมฝัน - ผนัง
กั้นแมํน้ําช ีปริมาณงาน ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.5 เมตร 
ตําบลลําช ีอําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นอุบล นาสม
ฝัน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.5 เมตร ตําบลลําชี 
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑   

479,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลลําช ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
เกษตรกร 333 หลังคาเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

479,000 

279 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางบ๎านคุยโพธิ์ หมูํ 3 ไป 
ตําบลเหลํากลาง หมูํ 2  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 305 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อย 1,220 ตาราง
เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.25 
เมตร ตําบลเหลํากลาง 
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางบา๎นคุยโพธิ์ 
หมูํ 3 ไป ตําบลเหลํากลาง หมูํ 2 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
305 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่มํ
น๎อย 1,220 ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.25 เมตร ตําบลเหลํากลาง อําเภอฆ๎องชัย 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

700,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเหลํากลาง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

700,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 155/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

280 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
ภายในหมูบํ๎าน บ๎านนาเหนอื 
หมูํที่ 6 ถนนสายทําวัดบุรี - 
โคกหนองกุง ตําบลมํวงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 225 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร พร๎อม
ลงดินลูกรังกลบไหลํทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนา
เหนือ หมูํที่ 6 ถนนสายทําวัดบุรี - โคก
หนองกุง ตําบลมํวงนา อาํเภอดอนจาน 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 225 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 900 ตาราง
เมตร พร๎อมลงดินลูกรังกลบไหลํทาง 

496,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลมํวงนา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,000 

281 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
เล่ียงบ๎านแก๎งนางทิศ
ตะวันตก จากสายแยกวัดปุา
บ๎านแก๎งนาง ไปบ๎านนาย
สุดใจ ศรีพลัง หมูํที่ 7 ตําบล
ดงพยุง อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ หนา 0.15 
เมตร กว๎าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
920 ตารางเมตร ตําบลดง
พยุง อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายเล่ียงบ๎านแก๎งนาง
ทิศตะวันตก จากสายแยกวัดปุาบา๎นแกง๎นาง 
ไปบ๎านนายสุดใจ ศรีพลัง หมูํที่ 7  
ตําบลดงพยุง อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ หนา 0.15 เมตร กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่ หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
920 ตารางเมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลดงพยุง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 5,476 คน เกษตรกร 5,476 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 156/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

282 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
ภูเงิน หมูํที่ 8 สายคสล.เดิม 
- วัดยอดพระธรรมน้ําทิพย๑ 
ถนนขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 167.00 เมตร หนา 
0.15 หรือพื้นที ่คสล.  
ไมํน๎อยกวาํ 835 ตารางเมตร 
ตําบลสะอาดไชยศรี อาํเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านภูเงิน หมูํที ่8 
สายคสล. เดิม - วัดยอดพระธรรมน้ําทพิย๑ 
ถนนขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 167.00 
เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที ่คสล. ไมํน๎อย
กวํา 835 ตารางเมตร ตําบลสะอาดไชยศรี 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑  

499,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสะอาดไชยศร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 590 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,500 

283 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
สะอาดไชยศรี หมูํที่ 3 สาย
จากบา๎นนายบุญเส็ง พลทอง
เติม - แยกดอนปูุตา กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 204.00 
เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที ่
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 816 
ตารางเมตร ตําบลสะอาด
ไชยศรี ตําบลสะอาดไชยศรี 
อําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านสะอาดไชยศรี  
หมูํที่ 3 สายจากบ๎านนายบญุเส็ง พลทอง
เติม - แยกดอนปูุตา กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
204.00 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวาํ 816 ตารางเมตร ตําบลสะอาด
ไชยศรี ตําบลสะอาดไชยศรี อาํเภอดอนจาน 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑  

498,600 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสะอาดไชยศร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 353 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,600 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 157/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

284 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
เสียบลําห๎วยมะโน บ๎านนาคู
ใต๎ หมูํที่ 2 ตําบลนาคู 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ปริมาณงาน กวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 860.00 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายเสียบลาํห๎วยมะโน 
บ๎านนาคูใต๎ หมูํที่ 2 ตําบลนาคู อําเภอนาคู 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน กวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที ่ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 860.0 
ตารางเมตร  

489,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาคู 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,880 หลังคาเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

489,000 

285 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
เมรุวัดนาคูเหนือ บ๎านนา
คลอง หมูํที่ 7 ตําบลนาคู 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน กวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่ 
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 860.00 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย เมรุวัดนาคูเหนือ 
บ๎านนาคลองหมูํที่ 7 ตําบลนาคู อําเภอนาคู 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน กวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที ่ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 860.00 
ตารางเมตร  

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาคู 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,880 หลังคาเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 158/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

286 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายจอมศรี - ปงเสา หมูํที่ 1 
บ๎านจอมศรี ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 840.00  
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
กลบไหลํทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนสายจอมศรี -  
ปงเสา หมูํที่ 1 บ๎านจอมศรี ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 840.00 
ตารางเมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสายนาวัง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 346 หลังคาเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 

287 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านพุทธรกัษา หมูํที่ 4 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอ
ยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะรวม 
220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นพุทธรกัษา  
หมูํที่ 4 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะรวม 220.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880 ตารางเมตร  

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เขาพระนอน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 3,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 159/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

288 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ยายเตียง หมูํที่ 9 ตําบลเขา
พระนอน อาํเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะรวม 305.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 915 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายยายเตียง หมูทํี่ 9 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะรวม 305.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 915 ตารางเมตร 

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เขาพระนอน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

492,000 

289 เดินทํอเมนระบบประปา
หมูํบ๎าน บ๎านนากุง หมูํที่ 8 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ทํอ PVC ขนาด 
2 นิ้ว ชั้น 8.5 จํานวน 320 
ทํอน (พร๎อมอปุกรณ๑) 

เดินทํอเมนระบบประปาหมูํบา๎น บ๎านนากุง 
หมูํที่ 8 ตําบลเขาพระนอน อําเภอยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ทอํ PVC 
ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จํานวน 320 ทํอน 
(พร๎อมอุปกรณ๑) 

97,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เขาพระนอน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการเดินทํอเมนระบบประปาหมูํบ๎าน เพื่อให๎
ประชาชนในพื้นที่นําไปใช๎ในการอปุโภคบริโภค 
และใช๎ในการเกษตร กลุํมเปาูหมายเป็นประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

97,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 160/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

290 ปรับปรุงผิวทางจราจรถนน 
ค.ส.ล. โดยวธิีเสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
(Asphalt Concrete)  
หมูํที่ 4 บ๎านศรีสมบูรณ๑ ไป 
ค๎ุมนาขาม ตําบลนิคม 
อําเภอสหัสขันธ๑ จงัหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดผิวทาง
จราจรกวา๎ง 5 เมตร ยาว 
820 เมตร ผิวจราจรหนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช๎
สอยไมํน๎อยกวํา 4,100 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
จํานวน 1 ปูาย  

ปรับปรุงผิวทางจราจรถนน ค.ส.ล. โดยวิธี
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
(Asphalt Concrete) หมูํที่ 4  
บ๎านศรีสมบูรณ๑ ไป ค๎ุมนาขาม ตาํบลนิคม 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผิว
ทางจราจรกวา๎ง 5 เมตร ยาว 820 เมตร  
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช๎
สอยไมํน๎อยกวํา 4,100 ตารางเมตร 

1,570,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนิคม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการปรับปรุงผิวทางจราจรถนน เพื่อสํงเสริมการ
ขนสํงสินค๎าทางการเกษตร จําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 750 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,570,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 161/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

291 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านทรายงาม หมูํที่ 2 ไป
บ๎านศรีสถิตย๑ ขนาดกวา๎ง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 
173.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
865.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นทรายงาม  
หมูํที่ 2 ไปบ๎านศรีสถิตย๑ ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 173.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 865.00 
ตารางเมตร ตําบลทรายทอง อําเภอห๎วยเม็ก 
จงัหวัดกาฬสินธุ๑  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลทรายทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร จาํหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

292 ซํอมสร๎างเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลติกคอนกรีตสายบ๎าน
หนองหิน หมูํที่ 7 ถึง บ๎าน
สวํางศรีมงคล หมูํที่ 3 ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 714.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร  ไหลํทางกว๎าง
ข๎างละ 1.00 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 5,712 
ตารางเมตร ตําบลหนองหิน 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

ซํอมสร๎างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอน 
กรีตสายบ๎านหนองหิน หมูํที่ 7 ถึง บ๎าน
สวํางศรีมงคล หมูํที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว๎าง 
6.00 เมตร ยาว 714.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร  ไหลํทางกว๎างข๎างละ 1.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 5,712 ตารางเมตร 
ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

1,598,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองหิน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน
โดยการซํอมสร๎างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติก 
คอนกรีตในชุมชน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลากลุํมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 953 คน เกษตรกร 2,949 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,598,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 162/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

293 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. จาก
บ๎านนายวิจิตร กองสิมมาไป
บ๎านนายสม  ภูนาเถร  
บ๎านยางอู๎ม  หมูํที่ 1 ตําบล
ยางอู๎ม  อําเภอทําคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4 เมตรยาว  120  เมตร   
หนา 0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  
480 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านยางอู๎ม 
หมูํที่  1 จากบ๎านนายวจิิตร กองสิมมาไป
บ๎านนายสม  ภูนาเถร ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตรยาว  120  เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที ่ค.ส.ล.  
ไมํน๎อยกวาํ  480 ตารางเมตร ลงทํอ ค.ส.ล. 
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.40  เมตร 
จํานวน  5 ทํอน 

262,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลยางอู๎ม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

262,000 

294 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. จากโรง
ผลิตน้ําประปาไปบ๎านนาย
สรศิล สุนทร บ๎านยางอู๎ม  
หมูํที่ 1 อําเภอทําคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ จุดที่ 1  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว  
20  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2  ผิวจราจรกว๎าง  
3  เมตร ยาว 75 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไมํน๎อยกวํา   
305 ตารางเมตร   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านยางอู๎ม 
หมูํที่  1 จากโรงผลิตน้ําประปาไปบ๎านนาย
สรศิล สุนทร ปริมาณงานจุดที่ 1 ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตรยาว  20  เมตร  หนา 0.15 
เมตร จุดที่ 2  ผิวจราจรกว๎าง 3  เมตร  
ยาว 75  เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา  305 ตารางเมตร   

163,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลยางอู๎ม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

163,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 163/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

295 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
จากถนน ค.ส.ล. ถึงบ๎านนาย
สุนา  บัวจ๎อย บา๎นยางอู๎ม  
หมูํที่ 1 อําเภอทําคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 3 เมตร
ยาว  106  เมตร  
 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที ่คสล.ไมนํ๎อยกวํา  
318 ตารางเมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านยางอู๎ม 
หมูํที่  1 จากถนน ค.ส.ล. ถึงบ๎านนายสุนา  
บัวจ๎อย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร
ยาว  106  เมตร  หนา 0.15 เมตร   
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา   
318 ตารางเมตร     

168,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลยางอู๎ม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

168,000 

296 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  จาก
บ๎านนายสม  พันธ๑หมื่นถึง
เขตลําน้ําปาว บา๎นยางอู๎ม  
หมูํที่ 2 อําเภอทําคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 
เมตร ยาว  300 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไมํน๎อยกวํา  
1,200 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  จากบ๎านนายสม  
พันธ๑หมื่นถึงเขตลําน้ําปาว บ๎านยางอู๎ม   
หมูํที่ 2 อําเภอทําคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4 เมตรยาว  300 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไมํน๎อยกวาํ  1,200 ตารางเมตร 

647,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลยางอู๎ม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

647,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 164/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

297 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
รอบหนองโน หมูํที ่13   
ตําบลโคกเครือ อําเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 223 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,115 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายรอบหนองโน  
หมูํที่ 13  ตําบลโคกเครือ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,115 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกเครือ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 155 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

298 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ห๎วยยางดง หมูํที่ 14-ข๎าง
อนามัย หมูํที่ 8 ตําบลโคก
เครือ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 223 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,115  
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหว๎ยยางดง หมูํที่ 
14 ข๎างอนามัย หมูํที่ 8 ตําบลโคกเครือ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 223 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,115 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกเครือ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 405 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 165/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

299 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
สามแยกน้าํพองพัฒนา หมูํที่
11- โคกเอํน  
ตําบลโคกเครือ อําเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 223 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,115  
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย สามแยกน้ําพอง
พัฒนา หมูํที ่11 โคกเอํน ตําบลโคกเครือ 
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตรยาว 223 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,115 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกเครือ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 236 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

300 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองบัว หมูํที่ 1 (สายขา๎ง
วัดบ๎านหนองบัว)   
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 188.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 752 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  บ๎านหนองบัว หมูทํี่ 1 
(สายข๎างวัดบ๎านหนองบัว)  ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 752 ตารางเมตร 

400,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลผาเสวย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 908 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

400,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 166/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

301 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
บ๎านหนองบัว หมูํที ่1 (สาย
แยกลงฝายน้าํล๎น)   
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑   
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 188.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 752 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  บ๎านหนองบัว หมูทํี่ 1 
(สายแยกลงฝายน้าํล๎น)  ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑  กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 752 ตารางเมตร 

400,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลผาเสวย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 908 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

400,000 

302 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
บ๎านหนองแสงน๎อย หมูํที่ 4 
(สายข๎างบา๎นนายเรือง นาม
ปัญหา)  ตําบลผาเสวย 
อําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ๑   
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 188.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 752 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองแสงน๎อย 
หมูํที่ 4 (สายข๎างบ๎านนายเรือง นามปัญหา)  
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 752 ตารางเมตร 

400,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลผาเสวย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 939 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

400,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 167/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

303 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
บ๎านหนองแสงน๎อย หมูํที่ 4 
(สายวัดปาุหนองแสงน๎อย)  
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 750 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองแสงน๎อย 
หมูํที่ 4 (สายวัดปาุหนองแสงน๎อย)   
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 750 ตารางเมตร 

400,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลผาเสวย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 939 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

400,000 

304 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
บ๎านโพนสิม หมูํที่ 17  
สายจากที่นานายเพชร   
ภูแมํน้ํา - ทางหลวง
หมายเลข 12  ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 222 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 888 ตารางเมตร 
ตําบลหัวนาคํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านโพนสิม หมูํที่ 17 
สายจากที่นานายเพชร  ภูแมํน้ํา ทางหลวง
หมายเลข 12  ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร  
ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 888 ตารางเมตร ตําบลหัวนาคํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหัวนาคํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 531 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 168/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

305 เสริมผิวถนนแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต สายปากทางเข๎า
บ๎านดอนยานาง หมูํที่ 8   
ปริมาณงาน กวา๎ง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 700 เมตร 
หนา 5 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 4,200 ตารางเมตร  

เสริมผิวถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สายปาก
ทางเข๎าบ๎านดอนยานาง หมูํที่ 8   ปริมาณ
งาน กวา๎ง 6 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร 
หนา 5 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 4,200 ตาราง
เมตร  

1,598,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลดอนสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตในชุมชน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
3,707  คน เกษตรกร 1,064 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,598,000 

306 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายบ๎านคําไฮ หมูํที่ 10 ไป
บ๎านดงเค็ง ตําบลกุดไส๎จํอ  
ปริมาณงาน ผิวจราจร 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
680.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีต หนา  
0.15 เมตร รวมไมํน๎อยกวํา 
2,720 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคําไฮ  
หมูํที่ 10 ไปบ๎านดงเค็ง ตําบลกุดไส๎จํอ  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต หนา 0.15 เมตร รวมไมํน๎อยกวํา 
2,720 ตารางเมตร 

1,570,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองตอกแปูน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 5,000  คน 
เกษตรกร จํานวน 3,000 คน และผู๎ประกอบการ 
จํานวน 1,000 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,570,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 169/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

307 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
ถนนหนองบัว สาย 4 หมูํที่ 
4 บ๎านหนองบวั ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ รหัสทาง
หลวงท๎องถิ่น กส.ถ. 41-070  
ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 700.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 2,100  
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  ถนนหนองบัว สาย 4 
หมูํที่ 4 บ๎านหนองบัว ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ รหัส
ทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ. 41-070  ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
2,100 ตารางเมตร  

1,061,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโพนทอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 660 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,061,000 

308 พัฒนาเส๎นทางขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
การทํองเท่ียวโดยการเสริม
ผิวแอสฟัลต๑ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.
8-0013  ถนนนารีรักษ๑ ชวํง
ที่ 2 หมูํที่ 1 กวา๎งเฉลี่ย  
5.00 เมตร ยาว 190.00 
เมตร หนา 0.05  เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
950.00 ตารางเมตร  
ตําบลกุดหวา๎   
อําเภอกุฉินารายณ๑  จ ั
งหวัดกาฬสินธุ๑ 

พัฒนาเส๎นทางขนสํงผลผลิตทางการเกษตร
และเช่ือมโยงการทํองเท่ียวโดยการเสริม 
ผิวแอสฟัลต๑ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ.8-0013  ถนนนารีรักษ๑ ชวํงที่ 
2 หมูํที่ 1 กว๎างเฉลี่ย  5.00 เมตร  
ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 950.00  
ตารางเมตร ตําบลกุดหวา๎   
อําเภอกุฉินารายณ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

403,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดหวา๎ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาเส๎นทางขนสํงผลผลิตทางการเกษตร
ในชุมชน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร ออกไปจาํหนาํยสูํตลาดและเช่ือมโยงการ
ทํองเที่ยวโดยการเสริมผิวแอสฟัลต๑ตกิคอนกรีต 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน  จํานวน 800  คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

403,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 170/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

309 พัฒนาเส๎นทางขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
การทํองเท่ียวโดยการ
กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. รหัส
ทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.8-
0014  ถนนสายนาหนอง
เป็ดก๐า บา๎นกุดหว๎า หมูํที่ 8  
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 210 .00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
840.00 ตารางเมตร   
ตําบลกุดหวา๎   
อําเภอกุฉินารายณ๑   
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

พัฒนาเส๎นทางขนสํงผลผลิตทางการเกษตร
และเช่ือมโยงการทํองเท่ียวโดยการกํอสร๎าง
ถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ.8-
0014  ถนนสายนาหนองเป็ดก๐า บ๎านกดุ
หว๎า หมูํที่ 8  กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว  210 .00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา  
840.00 ตารางเมตร ตําบลกุดหว๎า   
อําเภอกุฉินารายณ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

491,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดหวา๎ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาดและ
เช่ือมโยงการทํองเท่ียว กลุํมเปูาหมายเปน็
ประชาชน จํานวน 660 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 171/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

310 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
สามแยกตาสังข๑-ไปหนองไผํ  
หมูํที่ 2 กว๎าง 5 เมตร ยาว 
590 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,950 
ตารางเมตร พร๎อมไหลํทาง
ลูกรังข๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.20  
เมตร ตําบลสมสะอาด 
อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายสามแยกตาสงัข๑-
ไปหนองไผํ หมูํที่ 2  กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 2,950 ตารางเมตร พร๎อมไหลํทาง
ลูกรังข๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.20  เมตร  
ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

1,598,820 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสมสะอาด 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,600  คน 
เกษตรกร จํานวน 1,900 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,598,820 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 172/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

311 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  ถนน
สายเร่ิมต๎นจาก ข๎างที่นานาง
บาง ไชยสินธุ๑ หมูํที่ 4 บ๎าน
หนองห๎าง ตําบลโนนนาจาน 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร          
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
840.00 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  ถนนสายเร่ิมต๎นจาก 
ข๎างที่นานางบาง ไชยสินธุ๑ หมูํที ่4 บ๎าน
หนองห๎าง ตําบลโนนนาจาน อาํเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 840.00            
ตารางเมตร  

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนนาจาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 455 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 

312 ซํอมแซม ค.ส.ล.  ถนนสาย
เร่ิมต๎นจาก หนา๎บ๎าน นาย
สวรรค๑ คิดอําน หมูํที่ 4 บ๎าน
หนองห๎าง ตําบลโนนนาจาน 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
840.00 ตารางเมตร  

ซํอมแซม ค.ส.ล.  ถนนสายเร่ิมต๎นจาก หน๎า
บ๎าน นายสวรรค๑ คิดอําน หมูํที่ 4 บ๎านหนอง
ห๎าง ตําบลโนนนาจาน อาํเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 840.00  
ตารางเมตร 

496,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนนาจาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซํอมแซม เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 455 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 173/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

313 ซํอมแซมถนน ค.ส.ล.  ถนน
สายเร่ิมต๎นจาก ข๎างบ๎าน 
นายไพบูลย๑ พิมพิสยัหมูํที่ 5 
บ๎านมํวงนาด ีตําบลโนนนา
จาน อาํเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 45.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
180.00 ตารางเมตร  

ซํอมแซมถนน ค.ส.ล.  ถนนสายเร่ิมต๎นจาก 
ข๎างบ๎าน นายไพบูลย๑ พิมพิสัยหมูํที ่5 บ๎าน
มํวงนาดี ตําบลโนนนาจาน อาํเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 180.00  
ตารางเมตร  

106,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนนาจาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซํอมแซม เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 501 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

106,000 

314 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  ถนน
สายเร่ิมต๎นจาก ข๎างที่นา 
นายวิลยั เฉลิมชาต ิหมูํที่ 9 
บ๎านจานพัฒนา  
ตําบลโนนนาจาน  
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 244.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 854.00 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเร่ิมต๎นจาก
ข๎างที่นา นายวิลยั เฉลิมชาติ หมูํที่ 9   
บ๎านจานพัฒนา ตําบลโนนนาจาน  
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 244.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 854.00 ตารางเมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนนาจาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน  เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 609 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 174/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

315 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนลาดยาง หมูํ 8 - 5  
โดยการเกรดผิวทางเดิมลง
หินคลุกแล๎วปูผวิจราจร 
Asphltic Concrete กวา๎ง 
8 เมตร ยาว 398 หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 3184 ตารางเมตร 
ตําบลโนนน้ําเกลีย้ง  
อําเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง หมูํ 8 - 5 
โดยการเกรดผิวทางเดิมลงหินคลุกแล๎วปูผิว
จราจร Asphltic Concrete กวา๎ง 8 เมตร 
ยาว 398 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 3184 ตารางเมตร  
ตําบลโนนน้ําเกลีย้ง อําเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

1,600,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโนนน้ํา
เกลี้ยง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางในชุมชน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,679 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,600,000 

316 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายบัวขาว - เขาวง เช่ือมลํา
ห๎วยค๎อ (ซอยตาไหล)   
หมูํที่ 12  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 277.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  
831 ตารางเมตร พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร 
และงานทํอระบายน้ํา   
ค.ส.ล.  ขนาด ศก.  
0.40 เมตร จํานวน 5 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบัวขาว - เขาวง 
เช่ือมลําห๎วยค๎อ (ซอยตาไหล)  หมูํที่ 12  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 
277.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 831 ตารางเมตร 
พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร และ
งานทํอระบายน้าํ  ค.ส.ล.  ขนาด ศก.  
0.40 เมตร จํานวน 5 ทํอน  
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

471,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 20,103 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 16,134 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

471,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 175/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

317 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.    
สายถนนการเกษตรเริ่มตํอ
จากถนน ค.ส.ล. เดิมถึงสุด
ระยะบ๎านโนนมะคํ้า   
หมูํที่  4 ปริมาณงานพื้นที่ผิว
จราจรกวา๎ง  4.00  เมตร. 
ระยะทาง  218.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ถนน ค.ส.ล. รวมกันไมํน๎อย
กวํา  872.00  ตารางเมตร  
พร๎อมไหลํทางลูกรัง   
เฉลี่ยข๎างละ  0.50 เมตร 
ตําบลธัญญา   
อําเภอกมลาไสย   
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   สายถนนการเกษตร
เร่ิมตํอจากถนน ค.ส.ล. เดิมถึงสุดระยะ
โครงการ  บ๎านโนนมะคํ้า  หมูํที่  4 ปริมาณ
งานพื้นที่ผิวจราจรกวา๎ง  4.00  เมตร. 
ระยะทาง  218.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ถนน ค.ส.ล. รวมกันไมํน๎อยกวาํ  
872.00  ตารางเมตร  พร๎อมไหลํทางลูกรัง  
เฉลี่ยข๎างละ  0.50 เมตร ตําบลธัญญา  
อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลธัญญา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 6,353 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 176/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

318 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   สาย
ถนนมิตรภาพคําดีเริ่มตํอ
จากถนน ค.ส.ล. เดิมถึงสุด
ระยะบ๎านบํอ  หมูํที่  13 
ปริมาณงานพื้นที่ผิวจราจร
กว๎าง  4.00 เมตร ระยะทาง  
218.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ถนน ค.ส.ล.  
รวมกันไมํน๎อยกวํา  872.00  
ตารางเมตร  พร๎อมไหลํทาง
ลูกรัง  เฉลี่ยข๎างละ  0.50 
เมตร ตําบลธัญญา   
อําเภอกมลาไสย   
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   สายถนนมิตรภาพคํา
ดีเริ่มตํอจากถนน ค.ส.ล. เดิมถึงสุดระยะ
โครงการ  บ๎านบํอ  หมูํที่  13 ปริมาณงาน
พื้นที่ผิวจราจรกวา๎ง  4.00 เมตร ระยะทาง  
218.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ถนน ค.ส.ล.  รวมกันไมํน๎อยกวาํ   
872.00  ตารางเมตร  พร๎อมไหลํทางลูกรัง  
เฉลี่ยข๎างละ  0.50 เมตร ตําบลธัญญา  
อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลธัญญา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 6,353 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 177/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

319 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายจากถนนลาดยาง 
มหาสารคาม-กมลาไสย ไป
หนองนกพีด หมูํที ่7 บ๎าน
เสมา กวา๎ง  4.00 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 
880.00 ตารางเมตร ไหลํ
ทางข๎างละ0.30 เมตร  
ตําบลหนองแปน  
อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายจากถนนลาดยาง 
มหาสารคาม-กมลาไสย ไปหนองนกพีด  
หมูํที่ 7 บ๎านเสมา กว๎าง  4.00 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 880.00 
ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ0.30 เมตร 
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนอง
แปน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง
ถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ๎สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 178/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

320 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
แยกจากถนนคอนกรีตเข๎าไป
โนนสาวเอ๎ไปถนนคอนกรีต
หนองแปน-โนนทัน บ๎านนา
บึง หมูํที่ 8 กว๎าง  4.00 
เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 
880.00 ตารางเมตรไหลํทาง
ข๎างละ 0.30 เมตร  
ตําบลหนองแปน  
อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายแยกจากถนน
คอนกรีตเข๎าไปโนนสาวเอ๎ไปถนนคอนกรีต
หนองแปน-โนนทัน บ๎านนาบึง เมตร8 กว๎าง  
4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 880.00 ตารางเมตรไหลํทางข๎าง
ละ 0.30 เมตร ตําบลหนองแปน  
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
 

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนอง
แปน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,000 

321 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
เลียบคลองชลประทาน 
5DL-RMC (ด๎านฝั่งขวา)     
บ๎านข๎าวหลาม หมูํที่ 2 
ตําบลกมลาไสย          
อําเภอกมลาไสย    
จังหวัดกาฬสินธุ๑  ผิวจราจร 
กว๎าง 4.00 ระยะทางยาว 
178.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ถนน ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 
890 ลูกบาศก๑เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายเลียบคลอง
ชลประทาน 5DL-RMC (ด๎านฝั่งขวา)  
บ๎านข๎าวหลาม หมูํที่ 2 ตําบลกมลาไสย  
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑   
ผิวจราจร กวา๎ง 4.00 ระยะทางยาว 178.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนน 
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 890 ลูกบาศก๑เมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกมลาไสย 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง
ถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 179/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

322 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
บ๎านดอนยูง หมูํที่ 17-บ๎าน
สะอาดชัยศรี หมูํที ่8  
(ผํานคลองพลังงานไฟฟูา) 
ตําบลกมลาไสย   
อําเภอกมลาไสย    
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร 
กว๎าง 4.00 ระยะทางยาว 
196.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ถนน ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 
784 ลูกบาศก๑เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านดอนยูง หมูํที่ 
17-บ๎านสะอาดชยัศรี หมูํที่ 8 (ผํานคลอง
พลังงานไฟฟูา) ตําบลกมลาไสย   
อําเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ผิวจราจร กวา๎ง 4.00 ระยะทางยาว  
196.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ถนน ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 784 ลูกบาศก๑เมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกมลาไสย 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

323 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
บ๎านสะอาดชยัศรี หมูํที่ 8-
บ๎านน๎อยพัฒนา หมูํที่ 18 
ตําบลกมลาไสย  อําเภอ
กมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจร กวา๎ง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ถนน ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 
880 ลูกบาศก๑เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านสะอาดชยัศรี 
หมูํที่ 8-บ๎านน๎อยพัฒนา หมูํที ่18  
ตําบลกมลาไสย  อําเภอกมลาไสย    
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 220.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนน ค.ส.ล.  
ไมํน๎อยกวาํ 880 ลูกบาศก๑เมตร 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกมลาไสย 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง
ถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 180/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

324 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
บ๎านสงยาง หมูํที ่3-คลอง
ระบายน้าํ D24-RMC ตําบล
กมลาไสย   อําเภอกมลาไสย   
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร 
กว๎าง 3.50 เมตรระยะทาง
ยาว 264.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ถนน ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 
924 ลูกบาศก๑เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านสงยาง หมูํที่ 
3-คลองระบายน้ํา D24-RMC ตําบลกมลา
ไสย   อําเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจร กวา๎ง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 
264.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ถนน  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 924 ลูกบาศก๑เมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกมลาไสย 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

325 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
บ๎านหนองอีกุ๎ม หมู ํ7 ไป
ทางบ๎านนามล หมูํ 1 ตําบล
โคกสมบูรณ๑  
อําเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 900 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านหนองอีกุม๎ 
หมูํ 7 ไปทางบ๎านนามล หมู ํ1 ตําบลโคก
สมบูรณ๑ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 900 ตารางเมตร  

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง
ถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 870 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 181/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

326 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
ข๎างบ๎านนายประสพ ภิรา
ยนต๑ บ๎านบอนเขียว หมูํที ่5 
ตําบลนาขาม  
อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 3 เมตร  
ระยะทาง 283 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 849 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายข๎างบ๎านนาย
ประสพ ภิรายนต๑ บ๎านบอนเขยีว หมูํที่ 5 
ตําบลนาขาม อําเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร 
ระยะทาง 283 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 849 ตารางเมตร 

498,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 12,943 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 7,760 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,400 

327 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  กส.ถ
24-077 สายบ๎านนางสิริ
จันทร๑ สายสมบูรณ๑ ถึงบา๎น
นายทองพัน ขจรโมทย๑  
บ๎านคําอีหงษ๑ หมูํที่ 12 
ตําบลนาขาม  
อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4 เมตร ยาว 207 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 828 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  กส.ถ24-077 สาย
บ๎านนางสิริจันทร๑ สายสมบูรณ๑ ถึงบ๎านนาย
ทองพัน ขจรโมทย๑ บ๎านคําอีหงษ๑ หมูํที่ 12 
ตําบลนาขาม อําเภอกฉุินารายณ๑ จังหวดั
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนํ๎อย
กวํา 828 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 12,943 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,200 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 182/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

328 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
นายอ  บ๎านชาด หมูํที่ 8 
ตําบลนาโก อาํเภอกฉุิ
นารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนายอ  บ๎านชาด 
หมูํที่ 8 ตําบลนาโก อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร   
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 800 ตารางเมตร  

485,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,519 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 1,495 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

485,500 

329 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
เรียบห๎วยกุดคล๎า หมูํที ่1  
ตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง  3.00  เมตร   
ยาว 292  เมตร  
 หนา  0.15  เมตร   
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา  876 ตารางเมตร  
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ  
ตําบลค๎ุมเกํา  อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายเรียบห๎วยกุดคล๎า 
หมูํที่ 1  ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง   
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  3.00  เมตร   
ยาว 292  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา  876 ตารางเมตร  
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ  ตําบลค๎ุมเกํา  
อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 700 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 183/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

330 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
หนองกกบก บา๎นโพนวิมาน 
หมูํที่ 7 ตําบลกุดสิมคุ๎มใหมํ 
อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 600.00  
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายหนองกกบก  
บ๎านโพนวิมาน หมูํที่ 7 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
600.00 ตารางเมตร  

356,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 588 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

356,000 

331 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
โสกลึก บา๎นโพนวิมาน  
หมูํที่ 7 ตําบลกุดสิมคุ๎มใหมํ 
อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
140.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 560.00  
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายโสกลึก บ๎านโพน
วิมาน หมูํที่ 7 ตําบลกุดสิมคุ๎มใหมํ  
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
560.00 ตารางเมตร  

332,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 588 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

332,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 184/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

332 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
ดงทรัพย๑รีสอร๑ท บ๎านสม
สนุก หมูํที่ 8 ตําบลกุดสิมคุ๎ม
ใหมํ อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 800.00  
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายดงทรัพย๑รีสอร๑ท 
บ๎านสมสนุก หมูํที ่8 ตําบลกุดสิมคุ๎มใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
800.00 ตารางเมตร  

475,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 513 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

475,000 

333 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
บ๎านสมสนุก - ห๎วยนอ๎ย 
บ๎านสมสนุก หมูํที ่8 ตําบล
กุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
170.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 680.00  
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านสมสนุก - 
ห๎วยนอ๎ย บ๎านสมสนุก หมูํที่ 8 ตําบลกุดสิม
ค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
680.00 ตารางเมตร  

404,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 513 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

404,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 185/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

334 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายนาเหลาํ หมูํที ่
14 บ๎านดอนเจ๎าปู ุอําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ  
880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สายนา
เหลํา หมูํที่ 14 บ๎านดอนเจา๎ปูุ อาํเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 880 ตารางเมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 447 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

335 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
(สายโรงน้ํา หมูํที่ 6 ไปปูุตา
หมูํที่ 5) หมูํที่ 6 บ๎านโพธิ์ศร ี
ตําบลสระพังทอง  
อําเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 215 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 860 
ตารางเมตร   

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  (สายโรงน้ํา 
หมูํที่ 6 ไปปูุตาหมูํที่ 5) หมูํที่ 6 บ๎านโพธิ์ศรี 
ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนํ๎อย
กวํา 860 ตารางเมตร   

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสระพัง
ทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,318 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 186/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

336 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
(สายหมูํที่ 3 หลังวัดส๎มปุอย
โพธิธ์าราม 2 ไป สระสร๎าง
แก๎ว) หมูํที่ 3 บ๎านโนน
สะอาด ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง   
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 215 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 860 
ตารางเมตร   

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
(สายหมูํที่ 3 หลังวัดส๎มปุอยโพธิ์ธาราม 2 ไป 
สระสร๎างแก๎ว) หมูํที่ 3 บ๎านโนนสะอาด 
ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง   
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 860 ตารางเมตร   

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสระพัง
ทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,318 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

492,000 

337 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
(สายเรียบน้ํายังไปปูุตา)  
หมูํที่ 5 บ๎านกุดกอก   
ตําบลสระพังทอง  
อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 720 
ตารางเมตร     

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  (สายเรียบน้ํา
ยังไปปูุตา) หมูํที่ 5 บ๎านกุดกอก   
ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง   
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 720 ตารางเมตร  

411,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสระพัง
ทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 513 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

411,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 187/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

338 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  (สาย
ข๎างวัดปุากุดกอก) หมูํที ่5 
บ๎านกุดกอก  
ตําบลสระพังทอง  
อําเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 800 ตารางเมตร   

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  (สายข๎างวัด
ปุากุดกอก) หมูํที่ 5 บ๎านกุดกอก  
ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง   
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 800 ตารางเมตร   

457,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสระพัง
ทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 535 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

457,000 

339 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  (สาย
หน๎าโรงเรียนบ๎านนาทัน) 
บ๎านนาทัน หมูํที่ 13  
ตําบลนาทัน อาํเภอคํามวํง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4 เมตร ยาว 205 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
(ไมํมีไหลํทาง) หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 820 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  (สายหน๎าโรงเรียน
บ๎านนาทัน) บ๎านนาทัน หมูํที่ 13  
ตําบลนาทัน อาํเภอคํามวํง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร  
หนา 0.15 เมตร (ไมํมีไหลํทาง) หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 820 ตารางเมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาทัน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 754 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 188/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

340 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธี
ทําผิวจราจร ค.ส.ล.  บ๎าน
โนนเขวา หมูํที่ 4 จากบ๎าน
นางศูน ศรีชาติไปสี่แยก
กลางบ๎าน ผวิจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ยาว 210.00  
เมตร หนา 0.10 เมตร  
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา  
1,050.00 ตารางเมตร 
ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา  
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

ปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีทาํผิวจราจร  
ค.ส.ล.  บ๎านโนนเขวา  หมูํที่ 4 จากบา๎นนาง
ศูน ศรีชาติไปสี่แยกกลางบา๎น ผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 210.00  เมตร  
หนา 0.10  เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
1,050.00 ตารางเมตร ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา 
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

482,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวธิีทําผิวจราจร
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

482,000 

341 เสริมผิวจราจรภายใน
หมูํบ๎านสวาํง หมูํที ่9 (สาย
ทางรอบหมูํบ๎านสวําง หมูํที ่
9) กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
109 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอ
ฆ๎องชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

เสริมผิวจราจรภายในหมูํบ๎านสวําง หมูํที่ 9 
(สายทางรอบหมูบํ๎านสวาํง หมูํที่ 9)  
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 109 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตําบลโนนศิลาเลิง  
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

167,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโนนศิลาเลิง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรในชุมชนเพื่อสํงเสริมการ
ขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

167,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 189/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

342 เสริมผิวจราจรลาดยาง สาย
ทาง กส.4023 ตลาดสด 
องค๑การบริหารสํวนตําบล
เหลํากลาง หมูํที ่2 - สาม
แยกบา๎นโนนทัน หมูํที่ 8 
ตําบลเหลํากลาง อําเภอฆ๎อง
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร 
ระยะทาง 470 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  

เสริมผิวจราจรลาดยาง สายทาง กส.4023 
ตลาดสด องค๑การบริหารสํวนตาํบลเหลาํ
กลาง หมูํที่ 2 - สามแยกบ๎านโนนทัน หมูํที่ 
8 ตําบลเหลํากลาง อําเภอฆ๎องชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผวิจราจร 
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 470 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  

890,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเหลํากลาง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรลาดยาง ในชุมชนเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,829 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

890,000 

343 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เส๎น
ดอนหลวงปู ุ - ถนนเส๎น  
4 เลน บ๎านกุดครอง หมูํที ่4 
ตําบลดอนจาน  
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 800 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  เส๎นดอนหลวงปูุ  - 
ถนนเส๎น 4 เลน บ๎านกุดครอง หมูํที ่4 
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร ความยาว  
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผวิ
จราจรไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนจาน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 575 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 190/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

344 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
บ๎านกุดครอง หมูํที่ 7 - บ๎าน
เชียงเครือ ตําบลดอนจาน 
อําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง  5.00  เมตร   
ยาว  183.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  ไหลํทาง
ลูกรังหรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
915 ตารางเมตร  

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านกุด
ครอง หมูํที่ 7 - บ๎านเชียงเครือ ตําบลดอน
จาน อาํเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง  5.00  เมตร  ยาว  183.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ไหลํทางลูกรังหรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 915 ตารางเมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ดอนจาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 7,317 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

500,000 

345 ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ 
ติกคอนกรีตสายภายในบ๎าน
หนองโพน หมูํที ่3  
ตําบลนาจําปา อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 248.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,240.00 
ตารางเมตร 

ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นหนองโพน หมูํที ่3  
ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 248.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 1,240.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาจําปา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตใน
ชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 537 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 191/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

346 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต๑ 
ติกคอนกรีตสายภายในบ๎าน
โนนสมบูรณ๑ หมูํที่ 5 ตําบล
นาจําปา อาํเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 248.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,240.00 
ตารางเมตร 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นโนนสมบูรณ๑ หมูํที่ 5  
ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
248.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,240.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาจําปา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตใน
ชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 525 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

347 ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ 
ติกคอนกรีตสายภายในบ๎าน
โพนสวรรค๑ หมูํที ่1   
ตําบลนาจําปา อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 248.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,240.00 
ตารางเมตร 

ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นโพนสวรรค๑ หมูํที ่1   
ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 248.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,240.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาจําปา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตใน
ชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 404 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 192/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

348 ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ 
ติกคอนกรีตสายภายในบ๎าน
หนองแวงแสน หมูํที่ 2 
ตําบลนาจําปา  
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,240.00 
ตารางเมตร 

ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นหนองแวงแสน หมูํที่ 2  
ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,240.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาจําปา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตใน
ชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 444 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

349 กํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีตทับถนน  
ค.ส.ล.  หมูํที่ 7 บ๎านนา
คลอง ตําบลนาคู ขนาด 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 255.00 เมตร   
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 1,020.00 ตารางเมตร  
ทางไปวัดศรีหนองแคน  
ชํวงข๎างร๎านอนุชาเนื้อยําง
เกาหลี ถึง หลังบ๎านนาย
วิโรจน๑  แสงสารบ๎านนา
คลอง หมูํที่ 7  ตําบลนาคู  
อําเภอนาคู  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต
ทับถนน ค.ส.ล.   หมูํที่ 7 บ๎านนาคลอง 
ตําบลนาคู ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
255.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 1,020.00 
ตารางเมตร ทางไปวัดศรีหนองแคน ชํวงข๎าง
ร๎านอนุชาเนื้อยาํงเกาหลี ถึง หลังบ๎านนาย
วิโรจน๑  แสงสาร บ๎านนาคลอง หมูํที ่7  
ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

438,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาคู 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ตกิคอนกรีต
ทับถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 1,880 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

438,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 193/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

350 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหินลาด(โรงเรียนหิน
ลาดนารายณ๑สาร) -  
บ๎านนาคู หมูํที ่8  
กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 260 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมไหลํทางข๎างละ 
0.25 เมตรหรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  
780 ตารางเมตร  
ตําบลบํอแก๎ว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหินลาด
(โรงเรียนหินลาดนารายณ๑สาร)-บ๎านนาคู 
หมูํที่ 8 กว๎าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร  
หนา 0.15 เมตรพร๎อมไหลํทางข๎างละ  
0.25 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
780 ตารางเมตร ตําบลบํอแกว๎  
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

488,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบํอแก๎ว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,063 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

488,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 194/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

351 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ถีนานนท๑ - ถนนทางหลวง
ชนบท กส.2005 บ๎านแกํง
นาขาม หมูํ 5 (รหัสสายทาง 
กส.ถ. 26-0014)  
ตําบลนาจารย๑ อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 226.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีต 
ไมํน๎อยกวาํ 904.00  
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายถีนานนท๑ -  
ถนนทางหลวงชนบท กส.2005 บ๎านแกงํนา
ขาม หมู ํ5 (รหัสสายทาง กส.ถ. 26-0014) 
ตําบลนาจารย๑ อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปรมิาณ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 904.00  
ตารางเมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาจารย๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 960 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

352 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายหนองแวงน๎อย หมูํที่ 4 
ตําบลนาจารย๑ - บ๎านโจด 
หมูํ 6 ตําบลภูปอ (รหัสสาย
ทาง กส.ถ. 26-009) กว๎าง 
4.00  เมตร ระยะทาง 
226.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
904.00 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองแวงน๎อย  
หมูํ ที่ 4 ตําบลนาจารย๑ - บ๎านโจด หมูํ 6 
ตําบลภูปอ (รหัสสายทาง กส.ถ. 26-009) 
กว๎าง 4.00  เมตร ระยะทาง 226.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 904.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาจารย๑ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 952 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 195/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

353 ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต สายบ๎านโคก
ลําม หมูํที่ 3 ไปบ๎านหนอง
ไผํ หมูํที่ 2 ตําบลไผํ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 305.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,220.00 ตาราง
เมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
บ๎านโคกลําม หมูํที่ 3 ไปบ๎านหนองไผํ  
หมูํที่ 2 ตําบลไผํ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
305.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,220.00 ตารางเมตร 

498,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลไผํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตใน
ชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,900 

354 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายค๎ุม
เหลําชาด - นาเชือก  
หมูํที่  2 บ๎านหนองสองห๎อง 
ตําบลลําคลอง  อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ผิวจราจรกว๎าง 4  เมตร  
ยาว 202  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายค๎ุมเหลําชาด -  
นาเชือก หมูํที ่ 2 บ๎านหนองสองห๎อง  
ตําบลลําคลอง  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4  เมตร 
ยาว 202  เมตร หนา 0.15 เมตร  

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 224 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 196/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

355 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ถีนานนท๑ สะพานขุนอุํมเมํา 
ผิวจราจรกวําง 5 เมตร  
ยาว 182 เมตร  
หนา 0.15 เมตรไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
910 ตารางเมตร  
ตําบลอุํมเมํา  
อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายถีนานนท๑ สะพาน
ขุนอุํมเมํา ผิวจราจรกวําง 5 เมตร  
ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตรไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 910 ตารางเมตร ตําบลอุํมเมํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 681 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

356 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองผักหวาน นา 
นายสุมินทร๑ ภูดวงดอก  
ผิวจราจรกวําง 4 เมตร  
ยาว 235 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 940 ตารางเมตร  
ตําบลอุํมเมํา  
อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองผักหวาน  
นานายสุมินทร๑ ภูดวงดอก ผิวจราจรกวาํง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 940 ตารางเมตร  
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 681 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 197/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

357 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองไผํ หนองฝาง  
ผิวจราจรกวําง 4 เมตร ยาว 
235 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 940 ตารางเมตร  
ตําบลอุํมเมํา  
อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองไผํ หนองฝาง 
ผิวจราจรกวําง 4 เมตร ยาว 235 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 940 ตารางเมตร  ตําบลอุํมเมํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 681 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

358 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ตะวันลอน ประปาหนองตูม 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร  
ยาว 182 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 910 
ตารางเมตร ตําบลอุํมเมํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายตะวันลอน ประปา
หนองตูม ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร  
ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตรไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 910 ตารางเมตร ตําบลอุํมเมํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 681 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 198/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

359 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างหนองสิมบ๎านอุํมเมํา  
หมูํที่ 1  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,040 ตารางเมตร  
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งหนองสิม
บ๎านอุํมเมํา หมูํที ่1  ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 260 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,040 ตารางเมตร ตําบลอุํมเมํา  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลอุํมเมํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

360 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
แยกทช.โรงแปูงบ๎านขมิ้น - 
หนองประเปลือย ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,060 ตารางเมตร  
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายแยกทช.โรงแปงู
บ๎านขมิ้น - หนองประเปลือย ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง  
265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่มํ
น๎อยกวํา 1,060 ตารางเมตร  ตําบลอุํมเมํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลอุํมเมํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,400 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 199/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

361 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านทํางาม - คลอง
ชลประทาน  ผิวจราจรกวา๎ง 
4 เมตร ระยะทาง 260 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,040 
ตารางเมตร  ตําบลอุํมเมํา 
อําเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นทํางาม - 
คลองชลประทาน  ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,040 ตารางเมตร  
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลอุํมเมํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

362 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
ขาม หมูํที ่1 ตําบลคลอง
ขาม อาํเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ถนน ค.
ส.ล.  ขนาดกว๎าง  4 เมตร 
ยาว 220 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านขาม หมูํที ่1 
ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ถนน ค.ส.ล.  ขนาดกว๎าง  4 เมตร 
ยาว 220 เมตร  

450,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 608 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

450,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 200/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

363 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองบัวหนวํย หมูํที่ 2 
ตําบลคลองขาม อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองบวัหนวํย 
หมูํที่ 2 ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 741 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,000 

364 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
โคกสําราญ หมูํที่ 7 จาก
บ๎านนายลาํลองถึงเขต
เช่ือมตํอตําบลโนนสะอาด 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ถนน
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 225.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร ลูกรังไหลํทาง
ข๎างละ 0.10-0.50 เมตร 
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 900  
ตารางเมตร                                            

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านโคกสาํราญ หมูํที่ 
7 จากบา๎นนายลําลองถึงเขตเชื่อมตํอตําบล
โนนสะอาด อําเภอห๎วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ถนนกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลํ
ทางข๎างละ 0.10-0.50 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร                                            

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเวํอ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 222 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 201/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

365 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
เรียบคันหนองบ๎านลาด 
สระบัว หมู ํ3 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายเรียบคันหนอง
บ๎านลาดสระบัว หมู ํ3  ตําบลหัวงัว  
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑  ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง  
220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่มํ
น๎อยกวํา 880 ตารางเมตร  

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหัวงัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,000 

366 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
กมลสินธุ๑ (แยกสุขาภิบาล 1 
ถึงแยกปยิะทัสสี) หมูํที ่1 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 125.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 500.00  
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายกมลสินธุ๑ (แยก
สุขาภิบาล 1 ถึงแยกปยิะทัสสี) หมูํที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 500.00  ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

283,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลรํองคํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 6,092 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

283,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 202/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

367 ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต AC สายทางเข๎า
บ๎านคําหมํวย หมูํที่ 5  
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางถนนทางเข๎าบา๎นคําหมวํย หมูํ 5 
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑  ซํอมสร๎างผิวจราจรแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร  
ความยาว 230 .00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ปริมาณงาน  หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,150.0 ตารางเมตร  

467,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลมหาไชย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต AC 
ในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 2,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

467,000 

368 ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต AC สายทาง
บ๎านโคกกว๎าง หมู ํ10 (ชํวง
ที่ 1) ตําบลมหาไชย  
อําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ทางถนนโคกกวา๎ง หมู ํ10 (ชํวงที่ 1) ตําบล
มหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5.00 ความยาวรวม200 . เมตร  
หนา 0.05 เมตร   หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ
1,000 ตารางเมตร  

406,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลมหาไชย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต AC 
ในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

406,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 203/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

369 ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต AC สายทาง
บ๎านโคกกว๎าง หมู ํ10  
( ชํวงที่ 2 ) ตําบลมหาไชย 
อําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางถนนบา๎นโคกกว๎าง หมูํ 10  
( ชํวงที่ 2 ) ตําบลมหาไชย อาํเภอสมเดจ็ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑   
ชํวงที่ 2 ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาวรวม
200 . เมตร หนา 0.05 เมตร   หรือมีพืน้ที่
ไมํน๎อยกวาํ1,000 ตารางเมตร  

406,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลมหาไชย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต AC 
ในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 2,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

406,000 

370 ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต AC สายบ๎าน
มหาไชย หมูํที ่9 -  
บ๎านนาแก๎ว หมูํที่ 8   
ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายบ๎านมหาไชย หมูํที่ 9 - บ๎านนาแก๎ว  
หมูํที่ 8  ตําบลมหาไชย อาํเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  
ความยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ปริมาณงาน หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ  
1,150 ตารางเมตร 

467,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลมหาไชย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต AC 
ในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,414 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

467,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 204/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

371 ปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทาง
หลวงท๎องถิ่น  
เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางถนนอุทิศ หมูํ 5 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  
สายแยกยอํย รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ. 051-009  

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
สายทางถนนอุทิศ หมูํ 5 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ สายแยก
ยํอย รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ. 051-009 
ความยาว 307 .00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,228.0 ตารางเมตร   

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสมเด็จ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ในชุมชนเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,563 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

372 ปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทาง
หลวงท๎องถิ่น เป็นผิวแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต สายทาง
ถนนศรีสมเด็จ หมูํ 4 ตําบล
สมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ สายทาง 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ. 
051-004  

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
สายทางถนนศรีสมเด็จ หมูํ 4 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ สายทาง 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ. 051-004 
ความยาวรวม162 .00 เมตร หนา 0.05 
เมตร  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง7.60 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,231.0 
ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสมเด็จ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ในชุมชนเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,041 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 205/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

373 กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎าง
ถนนทางหลวงท๎องถิ่น เป็น
ผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางถนนเบิกอรุณ-ถนน
ศูนย๑ราชการ หมูํที ่2  
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ทางถนนเบิกอรุณ-ถนนศูนย๑ราชการ  
หมูํที่ 2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ สายแยกยํอย รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ. 051-001 ความยาวรวม 159 
.00 เมตร หนา 0.05 เมตร   ผิวจราจรกว๎าง
เฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ  
954.0 ตารางเมตร 

388,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสมเด็จ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ในชุมชนเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,041 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

388,000 

374 กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎าง
ถนนทางหลวงท๎องถิ่น เป็น
ผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายเทศบาลสมเด็จ -ฟาร๑ม
วัว บ๎านสี่แยก หมูํที่ 6 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,220.0 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
เทศบาลสมเด็จ -ฟาร๑มววั บ๎านสี่แยก  
หมูํที่ 6 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,220.0 ตารางเมตร 

496,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสมเด็จ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ในชุมชนเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 142 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 206/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

375 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต สายทางถนน
บ๎านบึง - บ๎านหนองไผํ  
บ๎านบึง หมูํที่ 6 ผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.05 เมตร   
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,200 
ตารางเมตร ตําบลหมูมํน 
อําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางถนนบา๎นบึง - บ๎านหนองไผํ บ๎านบึง 
หมูํที่ 6 ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร  
ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร  มีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,200 ตารางเมตร ตําบลหมูมํน 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

491,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหมูมํน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ใน
ชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 2,272 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

491,000 

376 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทาง บ๎านคําสร๎างเท่ียง หมูํที ่
1 ถึง บ๎านคําแคน หมูํที่ 3 
ปริมาณงาน หนา  15 
เซนตเิมตร กว๎าง 6 เมตร  
ยาว  140 เมตร  
ไหลํทาง 0.50 เมตร  
ตําบลคําสร๎างเท่ียง  
อําเภอสามชยั  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทาง บ๎านคําสร๎าง
เท่ียง หมูํที่ 1 ถึง บ๎านคําแคน หมูํที่ 3 
ปริมาณงาน หนา 15 เซนติเมตร กว๎าง 6 
เมตร ยาว 140 เมตร ไหลํทาง 0.50 เมตร  
ตําบลคําสร๎างเท่ียง อําเภอสามชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

495,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคําสร๎างเท่ียง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,197 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

495,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 207/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

377 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางบ๎านคําสร๎างเท่ียง  
หมูํที่ 1 ถึง บ๎านหนองกง
น๎อย หมูํที ่9  
ตําบลสําราญใต๎ ปริมาณงาน  
หนา 15 เซนติเมตร  
กว๎าง 6 เมตร ยาว 140 
เมตร ไหลํทาง 0.50 เมตร 
ตําบลคําสร๎างเท่ียง  
อําเภอสามชยั จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางบา๎นคําสร๎าง
เท่ียง หมูํที่ 1 ถึง บ๎านหนองกุงน๎อย หมูทํี่ 9 
ตําบลสําราญใต๎ ปริมาณงาน   
หนา 15 เซนตเิมตร กว๎าง 6 เมตร   
ยาว 140  เมตร ไหลํทาง 0.50 เมตร 

495,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคําสร๎างเท่ียง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,197 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

495,800 

378 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  หมูํที่ 
4 บ๎านคําเขื่อนแก๎ว (หน๎า
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล)  
ตําบลสําราญใต๎  
อําเภอสามชยั  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  หมูํที่ 4 บ๎านคําเขื่อน
แก๎ว (หน๎าโรงเรียนเขื่อนภูมิพล) กวา๎ง 5.00 
เมตร ยาว 175 เมตร พื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อย
กวํา 875 ตารางเมตร หนา0.15 เมตร 
ตําบลสําราญใต๎ อาํเภอสามชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญใต ๎

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 800 คน 
เกษตรกร 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 208/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

379 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
บ๎านหนองช๎าง หมูํที ่3 (สาย
ข๎างบ๎านนายสนั่น บวัชะตา) 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ยาว 104.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
520.00 ตารางเมตร  
ลูกรังไหลํทางกว๎างข๎างละ 
0.00-0.50 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  บ๎านหนองช๎าง หมูํที่ 3 
(สายข๎างบา๎นนายสนั่น บัวชะตา)  
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร  
ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 520.00 
ตารางเมตร ลูกรังไหลํทางกว๎างข๎างละ 
0.00-0.50 เมตร ตําบลหนองช๎าง  
อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

319,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองช๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

319,000 

380 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน บา๎นภูเงิน หมูํที ่11 
สายเข๎าบอํขยะ ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5 
เมตรระยะทาง 183 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวจราจร ค.ส.ล.  
ไมํน๎อยกวาํ 915 ตารางเมตร 
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง  
อําเภอหว๎ยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน บ๎านภู
เงิน หมูํที่ 11 สายเข๎าบํอขยะ ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร 
ระยะทาง 183 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 915 ตารางเมตร  
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง อําเภอห๎วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 423 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 209/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

381 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
เรียบคลองชลประทาน 
สถานีวิทย ุบ๎านโนนสมควร 
หมูํที่ 12 ถึงบ๎านคลองอุดม 
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
183 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวาํ 915 ตารางเมตร  
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง  
อําเภอหว๎ยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายเรียบคลอง
ชลประทาน สถานวีิทย ุบ๎านโนนสมควร  
หมูํที่ 12 ถึงบ๎านคลองอุดม ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร 
ระยะทาง 183 เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 
915 ตารางเมตร  ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง  
อําเภอหว๎ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 559 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 

382 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายวัด
ปุาภูน๎อย บา๎นหนองแสง 
หมูํที่ 14 ปริมาณงาน  
ขนาดผิวจราจร 
กว๎าง 5 เมตร 
ระยะทาง 183 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 915 ตารางเมตร ตําบล
นิคมห๎วยผึ้ง อําเภอหว๎ยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายวัดปุาภูน๎อย  
บ๎านหนองแสง หมูํที ่14 ปริมาณงาน ขนาด 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตรระยะทาง 183 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวาํ 915 ตารางเมตร  
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง อําเภอห๎วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 781 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 210/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

383 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
สายเรียบคลองชลประทาน 
บ๎านโนนสําราญ หมูํที่ 9 
จากที่นานายสงวน นนท๑บรร
ดิษฐ๑ ถึง บ๎านไทรงาม  
หมูํที่ 10 ปริมาณงาน ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร
ระยะทาง 224 เมตรหนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิว
จราจร ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 
896 ตารางเมตร   
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง  
อําเภอหว๎ยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมสายเรียบคลอง
ชลประทาน บา๎นโนนสําราญ หมูํที่ 9 จากที่
นานายสงวน นนท๑บรรดิษฐ๑ ถึง บ๎านไทรงาม 
หมูํที่ 10 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 224 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 896 ตารางเมตร   
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง อําเภอห๎วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง
ถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปาูหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 582 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 

384 ปรับปรุงผิวจราจรเสริม 
ผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมูํบ๎าน บ๎านกุด
ทําลือ หมูํที ่6 ตําบลห๎วย
เม็กอําเภอ ห๎วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 295.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้น 
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 1,475 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต ถนนภายในหมูํบา๎น บ๎านกุดทาํลือ 
หมูํที่ 6 ตําบลห๎วยเม็กอําเภอ ห๎วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 295.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 1,475 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลทําลาด
ดงยาง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีตในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน 
เกษตรกร จํานวน 200 คน และผู๎ประกอบการ 
จํานวน 20 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 211/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

385 ปรับปรุงผิวจราจรเสริม 
ผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมูํบ๎าน บ๎านหัว
ดง หมูํที่ 8 ตําบลห๎วยเมก็
อําเภอ ห๎วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 295.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 1,475 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต ถนนภายในหมูํบา๎น บ๎านหวัดง 
หมูํที่8 ตําบลหว๎ยเม็กอําเภอ หว๎ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 295.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 1,475 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลทําลาด
ดงยาง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีตในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน 
เกษตรกร จํานวน 200 คน และผู๎ประกอบการ 
จํานวน 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

386 ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนน
ภายในหมูบํ๎าน บ๎านเนินลาด 
หมูํที่ 9 ตําบลห๎วยเม็ก
อําเภอ ห๎วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 295.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 1,475 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต ถนนภายในหมูํบา๎น บ๎านเนินลาด 
หมูํที่ 9 ตําบลห๎วยเม็กอําเภอ ห๎วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 295.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 1,475 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลทําลาด
ดงยาง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีตในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน 
เกษตรกร จํานวน 200 คน และผู๎ประกอบการ 
จํานวน 20 ราย   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 212/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

387 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. จาก
บ๎านนายเมธ ี ดอนพลถึง
ดอนปูุตา (เช่ือมคอนกรีต
เดิมถึงดอนปูุตา บ๎านพนม
ทอง หมูํที่ 7 ตําบลห๎วยเม็ก 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 เมตร  
ยาว 315.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
945.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. จากบ๎านนายเมธ ี ดอน
พลถึงดอนปูุตา (เช่ือมคอนกรีตเดิมถึงดอนปูุ
ตา บ๎านพนมทอง  หมูํที่ 7 ตําบลห๎วยเมก็ 
อําเภอหว๎ยเมก็  จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 3.00 เมตร  ยาว 315.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 945.00  ตารางเมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยเม็ก 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,094 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 919 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,000 

388 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สาย
แยกบา๎นนาด-ีห๎วยมํวง) 
บ๎านนาด ีหมูํที่ 4 ตําบลคํา
ใหญํ อําเภอหว๎ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 224.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่  
ค.ส.ล.  ไมํน๎อยกวํา  
896 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  (สายแยกบ๎านนาดี-
ห๎วยมวํง) บ๎านนาดี หมูํที ่4  
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่  ค.ส.ล.   
ไมํน๎อยกวาํ 896 ตารางเมตร 

498,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคําใหญ ํ

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 539 คน และ
เกษตรกร จํานวน 160 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,100 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 213/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

389 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
เขตองค๑การบริหารสํวน
ตําบลเจ๎าทํา สายถนนสาย
จากบา๎นนางเพียงสดับ ขาํ
สมบัติ ถึง บ๎านนางอาภันตรี 
แสงยางใหญํ บ๎านหนองบัว 
14 ขนาดกวา๎ง  4.00 เมตร 
ระยะทางรวม 160.00  
เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 640.00 
ตารางเมตร ลงไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.20 เมตร   
ตําบลเจ๎าทํา  
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑                                                      

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในเขตองค๑การ
บริหารสํวนตําบลเจา๎ทํา  สายถนนสายจาก
บ๎านนางเพียงสดับ ขาํสมบัติ ถึง บา๎นนาง 
อาภันตรี แสงยางใหญ ํบ๎านหนองบวั 14 
ขนาดกวา๎ง  4.00 เมตร  ระยะทางรวม 
160.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 640.00 ตารางเมตร  
ลงไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.20 เมตร   
ตําบลเจ๎าทํา อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑                                                      

353,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเจ๎าทํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 524 คน และ
เกษตรกร จํานวน 90 ครวัเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

353,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 214/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

390 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโนนแดง หมูํที ่2- ตําบล
ลําชี อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  ถนนกส.ถ.
119-05 ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.5  เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
930 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโนนแดง หมูํที่
2-ถนนกส.ถ.119-05 ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 6 เมตร ระยะทางยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ  
0.5  เมตร ตําบลลําช ีอําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

497,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลลําช ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 333 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

497,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 215/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

391 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
ภายในหมูบํ๎าน บ๎านมวํง
เหนือ หมูํที่ 2 เริ่มต๎นจาก
บ๎านนายแบกถึงบ๎านนาย
ประวิทย๑ พิกุลหอม ตาํบล
มํวงนา อาํเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 225 เมตร
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร พร๎อม
ดินลูกรังกลบไหลํทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  ภายในหมูํบา๎น บา๎น
มํวงเหนือ หมูํที่ 2 เร่ิมต๎นจากบ๎านนายแบก
ถึงบ๎านนายประวิทย๑ พกิุลหอม ตําบลมวํงนา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 225 เมตรหรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร พร๎อมดินลูกรังกลบ
ไหลํทาง 

496,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลมํวงนา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,000 

392 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
เล่ียงบ๎านโนนเมืองทอง จาก
บ๎านนายทูล ทองใจ ไป สวน
ยางศิริพร เพชรดี หมูํที่ 8 
ตําบลดงพยุง  
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ หนา 0.15 เมตร 
กว๎าง 4  เมตร  
ยาว 230 เมตร ไหลํทางข๎าง
ละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่ หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 920 ตารางเมตร
ตําบลดงพยุง  อําเภอดอน
จาน  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายเล่ียงบ๎านโนน
เมืองทองจากบ๎านนายทูล ทองใจ ไปสวน
ยางศิริพร เพชรดี หมูํที่ 8  ตําบลดงพยุง  
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑  
หนา 0.15 เมตร กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร   ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่ หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
920 ตารางเมตร 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลดงพยุง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน  5,476 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 216/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

393 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.   
สายนาลุงแคง - บ๎านนากระ
เดา บ๎านวังเวยีง  หมูํที่ 6 
ตําบลนาคู อาํเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  ปริมาณ
งาน กวา๎ง 3.50 เมตร  
ยาว 260.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่   
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 910.00 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายนาลุงแคง -  
บ๎านนากระเดา บ๎านวังเวียง หมูํที่ 6 ตําบล
นาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑   
ปริมาณงาน กวา๎ง 3.50 เมตร  
ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่  ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 910.00  
ตารางเมตร  

489,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาคู 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุมํเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน  1,880 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

489,000 

394 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  ถนน
สายครูกิตติ - หนองหม๎อขาง 
บ๎านนากระเดาพัฒนา หมูํที่ 
6 ตําบลสายนาวัง อําเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 245.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
857.50 ตารางเมตร  พร๎อม
ลงลูกรังกลบไหลํทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  ถนนสายครูกิตติ - 
หนองหม๎อขาง บ๎านนากระเดาพัฒนา  
หมูํที่ 6 ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.50 เมตร  
ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 857.50 
ตารางเมตร 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสายนาวัง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน  480 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดาํเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 217/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

395 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  ถนน
สายข๎างโรงเรียนบ๎านนากุด
สิม บ๎านนากุดสิมพัฒนา  
หมูํที่ 8 ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 170.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
850.00 ตารางเมตร   
พร๎อมลงลูกรังกลบไหลํทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  ถนนสายข๎างโรงเรียน
บ๎านนากุดสิม บ๎านนากุดสิมพัฒนา หมูทํี่ 8 
ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 850.00 
ตารางเมตร  

496,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสายนาวัง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 580 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

496,000 

396 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
ทางกส.ถ10-011 บ๎านนา
กุง-บ๎านหว๎ยเตย  หมูํที่ 8 
ตําบลเขาพระนอน อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ๑
ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะรวม 
152.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 912 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายทาง กส.ถ 10-
011 บ๎านนากุง-บ๎านหว๎ยเตย หมูํที่ 8 ตําบล
เขาพระนอน อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะรวม 152.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 912 ตารางเมตร  

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เขาพระนอน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 3,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 218/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

397 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
นางาม - คําปะโอ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ยาว 223 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 892 
ตารางเมตร ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ พร๎อมลงลูกรังไหลํ
ทาง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายนางาม - คําปะโอ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร  
ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 892 
ตารางเมตร ตําบลโนนสูง อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

493,960 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโนนสูง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

493,960 

398 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ภายในบา๎นโคกเครือ หมูํที ่3  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายภายในบา๎นโคก
เครือ หมูํที่ 3 ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง  
4 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,020  
ตารางเมตร ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

479,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลอุํมเมํา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

479,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 219/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

399 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองเสือ หมูํที่ 1 จากบ๎าน
พํอทองแดงถึงฝายน้ําล๎นเขต
เช่ือมตํอตําบลโนนสะอาด 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ถนน
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 450.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลํ
ทางข๎างละ 0.10-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,800 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองเสือ หมูทํี่ 1 
จากบา๎นพํอทองแดงถึงฝายน้ําล๎นเขต
เช่ือมตํอตําบลโนนสะอาด อาํเภอห๎วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ถนนกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลํทางข๎างละ  
0.10-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พืน้ที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,800 ตารางเมตร ตําบลเวอํ 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

987,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเวํอ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,289 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

987,000 

400 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านปุา
ติ้ว หมูํที่ 8 จากวัดศรีสุนทร
วนารามปาุติ้วถึงเขต
เช่ือมตํอตําบลโนนสะอาด 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ถนน
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
277.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ลูกรังไหลํทางข๎างละ 
0.10-0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่พื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,108 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านปุาติว้ หมูํที่ 8 
จากวัดศรีสุนทรวนารามปุาติว้ถึงเขต
เช่ือมตํอตําบลโนนสะอาด อาํเภอห๎วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ถนนกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลูกรังไหลํทางข๎างละ 0.10-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
1,108 ตารางเมตร ตําบลเวํอ อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

613,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลเวํอ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,289 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

613,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 220/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

401 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  (คลส.) 
ทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ. 
150-09 สายบ๎านดงเมือง - 
บ๎านโนนสามัคคี  
กว๎าง 4 เมตร ยาว 715 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังกลบไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 2,860 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  (คลส.) ทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ. 150-09 สายบ๎านดงเมือง - 
บ๎านโนนสามัคคี กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 715 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง
กลบไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 2,860 ตารางเมตร  
ตําบลเหลําอ๎อย อาํเภอรํองคํา  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

1,588,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบล เหลําออ๎ย 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,839 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 1,321 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,588,000 

402 กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎าง
ถนนทางหลวงท๎องถิ่น เป็น
ผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
(สายทางถนนแสงบํารุง หมู ํ
5 ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
สายแยกยอํย รหัสทางหลวง
ท๎องถิ่น กส.ถ. 051-010) 

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ทางถนนแสงบํารุง หมูํ 5 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ สายแยก
ยํอย รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ. 051-010  
ความยาว 190 .00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง  
4.50-8.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,149.0 ตารางเมตร และงานยกฝาบํอพัก
ระบายน้าํ จาํนวน 20 บํอ 

486,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสมเด็จ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตในชุมชนเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,563 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

486,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 221/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

403 กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎าง
ถนนทางหลวงท๎องถิ่น เป็น
ผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายทางถนนชาตินิรันดร๑-
ถนนคุณอนันต๑ หมูํที่ 2 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
ทางถนนชาตินิรันดร๑-ถนนคุณอนันต๑ หมูํที่ 2 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
สายแยกยอํย รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กส.ถ. 
051-001 ความยาวรวม223 .00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 4.00-5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํนอ๎ย
กวํา 978.0 ตารางเมตร  

397,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสมเด็จ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตในชุมชนเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,041 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

397,000 

404 ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร
แบบพอรัสแอสฟัลต๑
คอนกรีต (Porous Asphalt 
Concrete ถนนไกรฤกษ๑ 
ชํวงแยก ทช.หมายเลข 
3056 ไปเขตเทศบาลตําบล
นิคม กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 645 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 3,870  
ตารางเมตร ตําบลโนนบุร ี 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบพอรัส
แอสฟัลต๑คอนกรีต (Porous Asphalt 
Concrete ถนนไกรฤกษ๑ ชํวงแยก ทช.
หมายเลข 3056 ไปเขต เทศบาลตําบลนิคม 
กว๎าง 6 เมตร ยาว 645 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 3,870 ตารางเมตร ตําบลโนนบุรี 
อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

1,600,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโนนบุร ี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบพอรัส
แอสฟัลต๑คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete) 
ในชุมชนเพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน  5,339 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,600,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 222/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

405 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
บ๎านโนนเมือง หมูํที ่8  
(ค๎ุมหนองแซง) กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 285 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
เฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร 
ตําบลโนนศิลา  
อําเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านโนนเมือง  
หมูํที่ 8 (ค๎ุมหนองแซง) กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 285 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
ตําบลโนนศิลา อาํเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

660,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโนนศิลา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

660,000 

406 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
บ๎านโคกกอํง หมูํที ่4- บ๎าน
หนองขามพัฒนา หมูํที่ 11 
(ค๎ุมบ๎านไท) กวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 394 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังเฉลี่ยข๎างละ  
0.50 เมตร ตําบลโนนศิลา 
อําเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านโคกกํอง  
หมูํ 4- บ๎านหนองขามพัฒนา หมูํที่ 11  
(ค๎ุมบ๎านไท) กวา๎ง 4.00 เมตร  
ยาว 394 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

914,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโนนศิลา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

914,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 223/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

407 กํอสร๎างถนน คสล. เส๎นหลัง
ศาลาประชาคม บ.หว๎ยหิน
ลาด หมูํที่ 8 กวา๎ง 4 เมตร  
ยาว 196 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 784 
ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.00-0.50 เมตร  
ตําบลดงมูล  
อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน คสล. เส๎นหลังศาลาประชาคม 
บ.ห๎วยหินลาด หมูํที ่8 กว๎าง 4 เมตร   
ยาว 196 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 784 ตารางเมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.00-0.50 เมตร  
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดงมูล 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 818 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

500,000 

408 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. 
เทศบาลตําบลดงมูล  
กว๎าง 4 เมตร ยาว 169 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
676 ตารางเมตร ไหลํทาง
ข๎างละ 0.00-0.50 เมตร  
จุดที่ 1 เส๎นบ๎านแมํเสริม-
บ๎านคุณสมหมาย  
จุดที่ 2 เส๎นบ๎านแมํสุํม - 
บ๎านนางโสภา ตําบลดงมูล 
อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เทศบาลตําบลดงมูล 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 169 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 676 ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ  
0.00-0.50 เมตร  
จุดที่ 1 เส๎นบ๎านแมํเสริม-บ๎านคุณสมหมาย 
จุดที่2 เส๎นบ๎านแมํสุํม - บ๎านนางโสภา 
ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

440,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดงมูล 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 640 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

440,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 224/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

409 ซํอมสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
บ๎านกุดโดน หมูํที่ 1  
กว๎าง 5.00  เมตร  
ยาว  180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร    
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา  900  ตารางเมตร    

ซํอมสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านกุดโดน  
หมูํที่ 1 กว๎าง 5.00  เมตร ยาว  180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ 
ไมํน๎อยกวาํ  900  ตารางเมตร    

475,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกุดโดน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซํอมสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 942 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

475,100 

410 เสริมผิวถนน ค.ส.ล.  สาย 
กส.ถ.73-002 (บ๎านกุดโดน 
– บ๎านหนอง ปะโอ) กว๎าง 
6.00  เมตร ยาว  155 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา  930  
ตารางเมตร   

เสริมผิวถนน ค.ส.ล.  สาย กส.ถ.73-002 
(บ๎านกุดโดน – บ๎านหนอง ปะโอ) กวา๎ง 
6.00  เมตร ยาว  155 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา  930  ตารางเมตร   

488,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกุดโดน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนน เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 733 คน และ
เกษตรกร จํานวน 345 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

488,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 225/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

411 ซํอมสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย 
กส.ถ.73-001 (บ๎านหนอง
แวงศรีสวัสดิ์ – บ๎านโนน
สวรรค๑) กว๎าง 5.00  เมตร 
ยาว  185 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ  925   
ตารางเมตร   

ซํอมสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย กส.ถ.73-001 
(บ๎านหนองแวงศรีสวัสดิ์ – บ๎านโนนสวรรค๑) 
กว๎าง 5.00  เมตร ยาว  185 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ดําเนินการ 
ไมํน๎อยกวาํ  925  ตารางเมตร   

490,600 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลกุดโดน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซํอมสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 733 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

490,600 

412 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านครองทรัพย๑ หมูํที ่4 - 
บ๎านนาคําน๎อย ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 
173.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
865.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นครองทรัพย๑ 
หมูํที่ 4 - บ๎านนาคําน๎อย  
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
173.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 865.00 ตารางเมตร 
ตําบลทรายทอง อําเภอห๎วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ๑  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลทรายทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการกํอสร๎างถนน เพือ่สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 250 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 226/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

413 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย 
กส.ถ.117 - 43 บ๎านเปลือย หมูํที่ 5 –  
บ๎านหัวงัว หมูํที ่8 ตําบลยางตลาด อาํเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 8.00 เมตร ระยะทาง 425 เมตร 
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 3,400  
ตารางเมตร  

1,600,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลยางตลาด 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตในชุมชน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 2,200 คน และเกษตรกร จํานวน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถดําเนินการได๎
ทันที 

1,600,000 

414 เล้ียงไกํไขํเสริมโปรตีน
สนับสนุนอาหารกลางวันใน
โรงเรียน 

1.1 อบรมให๎ความรู๎ด๎านการเลี้ยงไกํไขํแกํครู
และนักเรียน 
1.2 สนับสนุนไกํไขํเพื่อเล้ียงในโรงเรียน  
1.3 ผลผลิตไขํไกํสนับสนุนอาหารกลางวนัใน
โรงเรียน และจําหนํายเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

1,787,000 จังหวัดกาฬสินธุ๑ สํานักงานปศุสัตว๑
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ โดย
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลคําเพิ่มของ
สินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นและชุมชน  โดย
การอบรมให๎ความรู๎และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ได๎แกํ วัสดุอุปกรณ๑การเลี้ยงไกํไขํ ไกํไขํเพื่อเลี้ยงใน
โรงเรียน โดยใช๎ผลผลิตที่ได๎เป็นอาหารกลางวันและ
จําหนํายเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให๎โรงเรียนที่เข๎า
รํวมโครงการลดคําใช๎จํายในการซ้ืออาหารกลางวัน
ให๎กับนักเรียน และมีรายได๎เพิ่มจากการจําหนําย 
จํานวน 691,200 บาท ในปี 2564กลุํมเปูาหมาย
เป็นนักเรียน 600 คน ครู 80 คน และประชาชนใน
ชุมชนใกล๎เคียง 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

1,787,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 227/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

415 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
โนนชัย - โคกเจริญ หมูํที่ 8 
บ๎านโนนชัย ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 174.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 696 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโนนชยั - โคก
เจริญ หมูํที่ 8 บ๎านโนนชยั ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 174.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
696 ตารางเมตร  

393,600 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน  
754 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

393,600 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 228/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

416 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎
นายสมนึก - บ๎านนางปรี หมูํ
ที่ 8 บ๎านโนนชัย ตาํบลขมิ้น 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 480 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นายสมนึก - 
บ๎านนางปรี หมูํที ่8 บ๎านโนนชัย ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
480 ตารางเมตร  

271,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 754 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

271,700 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 229/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

417 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
โนนทอง - หนองโสกหิน หมูํ
ที่ 9 บ๎านโนนทอง  
ตําบลขมิ้น อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโนนทอง - หนอง
โสกหิน หมูํที่ 9 บ๎านโนนทอง ตาํบลขมิน้ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
880 ตารางเมตร  

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 330 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันท ี 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 230/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

418 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างวัดปุาชา๎งแก๎ว หมูํที่ 10 
บ๎านโนนนคร ตําบลขมิ้น 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 175.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 875 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งวัดปุาช๎างแก๎ว 
หมูํที่ 10 บ๎านโนนนคร ตําบลขมิ้น อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
875 ตารางเมตร  

488,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 373 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

488,900 

419 ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจาก
โครงการปิดทองหลังพระ 
จากหนองเฉลิมพระเกียรติ
ถึงลําห๎วยเตย ระยะทางรวม 
620 เมตร บ๎านหนองสอใต๎  
หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิดทอง
หลังพระ จากหนองเฉลิมพระเกยีรติถึง 
ลําห๎วยเตย ระยะทางรวม 620 เมตร  
บ๎านหนองสอใต ๎ หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

475,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการขยายผลระบบทํอ
สํงน้ําจากโครงการปิดทองหลังพระ เพื่อกระจายน้ํา
สําหรับการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตํางๆ 
ได๎แกํ การปลูกข๎าว ออ๎ย และพืชผกั เปน็ต๎น  
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 120 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

475,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 231/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

420 กระจายน้ําเพื่อการเกษตร
ด๎วยระบบทอํ จากคูสํงน้ํา 
CH003 ถึงลําห๎วยฟูาผํา   
ระยะทางรวม 380 เมตร 
บ๎านใหมํพัฒนา หมูํที่ 6 
ตําบลลําปาว  อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กระจายน้ําเพื่อการเกษตรด๎วยระบบทอํ 
จากคูสํงน้ํา CH003ถึงลําห๎วยฟาูผํา 
ระยะทางรวม 380 เมตร บ๎านใหมํพัฒนา 
หมูํที่ 6 ตําบลลําปาว อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกระจายน้ําเพือ่
การเกษตรด๎วยระบบทํอ เพื่อกระจายน้าํสําหรับ
การอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตํางๆ ได๎แกํ 
การปลูกขา๎ว อ๎อย และพืชผัก เป็นต๎น 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,800 

421 ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจาก
โครงการปิดทองหลังพระ 
จากหนองคูใหญํถึงหนอง
เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง
รวม 620 เมตร บ๎านหนอง
สอใต๎ หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิดทอง
หลังพระ จากหนองคูใหญํถึงหนองเฉลิมพระ
เกียรติ   ระยะทางรวม 620 เมตร  
บ๎านหนองสอใต ๎ หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว   
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการขยายผลระบบทํอ
สํงน้ําจากโครงการปิดทองหลังพระ เพื่อกระจายน้ํา
สําหรับการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตํางๆ 
ได๎แกํ การปลูกข๎าว ออ๎ย และพืชผกั เปน็ต๎น  
กลุํมเปูาหมายคือประชาชน 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 232/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

422 ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจาก
โครงการปิดทองหลังพระ 
จากหว๎ยแก๎งอิไทถึงหนอง
ห๎วยห๎าง   ระยะทางรวม 
612 เมตร บ๎านหนองสอใต๎ 
หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิดทอง
หลังพระ จากห๎วยแก๎งอิไทถึงหนองห๎วยห๎าง   
ระยะทางรวม 612 เมตร บ๎านหนองสอใต๎  
หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการขยายผลระบบทํอ
สํงน้ําจากโครงการปิดทองหลังพระ เพื่อกระจายน้ํา
สําหรับการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตํางๆ 
ได๎แกํ การปลูกข๎าว ออ๎ย และพืชผกั เปน็ต๎น  
กลุํมเปูาหมายคือประชาชน 120 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,900 

423 ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจาก
โครงการปิดทองหลังพระ 
จากหนองห๎วยห๎างถึงหนอง
คูใหญํ   ระยะทางรวม 612 
เมตร บ๎านหนองสอใต๎ หมูํที ่
2 ตําบลลําปาว  อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิดทอง
หลังพระ จากหนองหว๎ยหา๎งถึงหนองคูใหญํ   
ระยะทางรวม 612 เมตร บ๎านหนองสอใต๎  
หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการขยายผลระบบทํอ
สํงน้ําจากโครงการปิดทองหลังพระเพื่อกระจายน้ํา
สําหรับการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตํางๆ 
ได๎แกํ การปลกูข๎าว อ๎อย และพืชผกั เปน็ต๎น  
กลุํมเปูาหมายคือประชาชน 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 233/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

424 ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจาก
โครงการปิดทองหลังพระ 
จากหนองเฉลิมพระเกียรติ
ถึงซอย 1 ระยะทางรวม 
500 เมตร บ๎านหนองสอใต๎  
หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิดทอง
หลังพระ จากหนองเฉลิมพระเกยีรติถึงซอย 
1   ระยะทางรวม 500 เมตร บ๎านหนองสอ
ใต๎  หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว  อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

437,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการขยายผลระบบทํอ
สํงน้ําจากโครงการปิดทองหลังพระ เพื่อกระจายน้ํา
สําหรับการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตํางๆ 
ได๎แกํ การปลูกข๎าว ออ๎ย และพืชผกั เปน็ต๎น  
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

437,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 234/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

425 ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจาก
โครงการปิดทองหลังพระ 
จากหนองเฉลิมพระเกียรติ
ถึงนาโคกหินแห ํระยะทาง
รวม 550 เมตร บ๎านหนอง
สอใต ๎ หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ขยายผลระบบทํอสํงน้ําจากโครงการปิดทอง
หลังพระ จากหนองเฉลิมพระเกยีรติถึงนา
โคกหินแห ํ  ระยะทางรวม 550 เมตร บ๎าน
หนองสอใต๎  หมูํที่ 2 ตําบลลําปาว  อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

498,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองสอ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการขยายผลระบบทํอ
สํงน้ําจากโครงการปิดทองหลังพระ เพื่อกระจายน้ํา
สําหรับการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตํางๆ 
ได๎แกํ การปลูกข๎าว ออ๎ย และพืชผกั เปน็ต๎น  
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 235/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

426 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน  สายนามะเขือ - 
หนองกุง บ๎านนามะเขือ  หมูํ 
1 ตําบลนามะเขือ  อําเภอส
หัสขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00  เมตร  หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 830.00  ตาราง
เมตรพร๎อมกลบลูกรังไหลํ
ทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน  สาย
นามะเขือ - หนองกุง บ๎านนามะเขือ  หมูํ 1 
ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัสขันธ๑  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 
166.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน  
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 236/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

427 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน   สายโคกเจริญ - 
ถ้ําปลา  บ๎านโคกเจริญ  หมูํ 
2  ตําบลนามะเขือ  อําเภอส
หัสขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  
ยาว 139.00  เมตร  หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 834.00  ตร.ม 
พร๎อมกลบลูกรังไหลํทางสอง
ข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน   สาย
โคกเจรญิ - ถ้ําปลา  บ๎านโคกเจริญ  หมูํ 2  
ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัสขันธ๑  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  ยาว 
139.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 834.00  ตร.ม 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎าง เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 237/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

428 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน   สายวัดปาุโปุง
เชือก - ลาดยาง กส3048  
บ๎านโปุงเชือก  หมูํ 3  ตําบล
นามะเขือ  อําเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 
166.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
830.00  ตารางเมตร พร๎อม
กลบลูกรังไหลํทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎านสายวัด
ปุาโปุงเชือก - ลาดยาง กส3048  บ๎านโปุง
เชือก  หมูํ 3  ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัส
ขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร  ยาว 166.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  
ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 238/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

429 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายศาลากลางบ๎าน 
บ๎านโพนสวําง  หมูํ 4  
ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัส
ขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ผิว
จราจรกวา๎ง 6.00 เมตร  
ยาว 136.00  เมตร  หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 816.00  ตาราง
เมตร  พร๎อมกลบลูกรังไหลํ
ทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สาย
ศาลากลางบ๎าน บ๎านโพนสวาํง  หมูํ 4  
ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัสขันธ๑  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  ยาว 
136.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 816.00  ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน  
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 239/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

430 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายขา๎งวัดบ๎านคํา
น้ําแซบ - ลานมัน บ๎านคําน้ํา
แซบ  หมูํ 6  ตําบลนา
มะเขือ  อําเภอสหัสขันธ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร  ยาว 
205.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
820.00  ตารางเมตร  
พร๎อมกลบลูกรังไหลํทางสอง
ข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สาย
ข๎างวัดบ๎านคําน้าํแซบ - ลานมัน บ๎านคําน้ํา
แซบ  หมูํ 6  ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัส
ขันธ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกวา๎ง 4.00 
เมตร  ยาว 205.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 820.00  
ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 240/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

431 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายแยกทาํลําดวน 
- หนองคําดอกซ๎อน บา๎นคํา
ดอกซ๎อน  หมู ํ7  ตําบลนา
มะเขือ  อําเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 
166.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
830.00  ตารางเมตร  
พร๎อมกลบลูกรังไหลํทางสอง
ข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สาย
แยกทาํลําดวน - หนองคําดอกซ๎อน บ๎านคํา
ดอกซ๎อน  หมู ํ7  ตําบลนามะเขือ  อําเภอส
หัสขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร  ยาว 166.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  
ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 241/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

432 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายดอนปูุตา - 
ลาดยาง กส.3048 บ๎านโนน
ศรทอง   หมูํ 8  ตําบลนา
มะเขือ  อําเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 
166.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
830.00  ตารางเมตร พร๎อม
กลบลูกรังไหลํทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สาย
ดอนปูุตา - ลาดยาง กส.3048 บ๎านโนนศร
ทอง   หมูํ 8  ตําบลนามะเขอื  อําเภอสหัส
ขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร  ยาว 166.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  
ตารางเมตร  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด  โดยมีกลุํมเปูาหมายเปน็ประชาชน 
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 242/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

433 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายบาํน้ําสร๎าง -
หลังโรงเรียนชุมชนนามะเขือ 
บ๎านดอนจันทร๑   หมูํ 9  
ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัส
ขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิ
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00  เมตร  หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 830.00  ตาราง
เมตร พร๎อมกลบลูกรังไหลํ
ทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สายบํา
น้ําสร๎าง -หลังโรงเรียนชุมชนนามะเขือ บ๎าน
ดอนจันทร๑   หมูํ 9  ตําบลนามะเขือ  
อําเภอสหัสขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 166.00  เมตร  หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  
ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี        
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกอํสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน  
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 243/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

434 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายท๎ายหมูํบา๎น - 
วัดมัชฌิมวาส บ๎านโนนอุดม   
หมูํ 10  ตําบลนามะเขือ  
อําเภอสหัสขันธ๑  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
5.00 เมตร  ยาว 166.00  
เมตร  หนา 0.15  เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
830.00  ตารางเมตร พร๎อม
กลบลูกรังไหลํทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สาย
ท๎ายหมูํบา๎น - วัดมัชฌิมวาส บ๎านโนนอดุม   
หมูํ 10 ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 244/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

435 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายไทรทอง - โนน
อุดม  บ๎านไทรทอง   หมูํ 11  
ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัส
ขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิ
จราจรกวา๎ง 6.00 เมตร  
ยาว 139.00  เมตร  หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 830.00  ตาราง
เมตร  พร๎อมกลบลูกรังไหลํ
ทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สาย
ไทรทอง - โนนอุดม  บ๎านไทรทอง   หมูํ 11  
ตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัสขันธ๑  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  ยาว 
139.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน  
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 245/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

436 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายค๎ุมหนองบวั
ลอย - ลาดยาง กส.3048 
บ๎านนามะเขือ  หมูํ 12  
ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัส
ขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิ
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00  เมตร  หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 830.00  ตาราง
เมตร พร๎อมกลบลูกรังไหลํ
ทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สายค๎ุม
หนองบัวลอย - ลาดยาง กส.3048 บ๎านนา
มะเขือ  หมูํ 12  ตําบลนามะเขอื อาํเภอส
หัสขันธ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร  ยาว 166.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  
ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาดกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน  
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 246/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

437 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายวัดปุานามะเขือ 
- ทําใหญํ บ๎านนามะเขือ  
หมูํ 12  ตําบลนามะเขือ 
อําเภอสหัสขันธ๑  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 
5.00 เมตร  ยาว 166.00  
เมตร  หนา 0.15  เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
830.00  ตารางเมตร พร๎อม
กลบลูกรังไหลํทางสองข๎าง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สายวัด
ปุานามะเขือ - ทําใหญํ บ๎านนามะเขือ  หมูํ 
12  ตําบลนามะเขอื อาํเภอสหัสขันธ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 830.00  ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนามะเขือ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 247/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

438 ซํอมสร๎างผิวทาง
ลาดยางถนนเข๎าแหลํง
ทํองเที่ยวซากไดโนเสาร๑ภู
น๎อย ตําบลดินจี ่ อําเภอคํา
มํวง  จังหวัดกาฬสินธุ๑กวา๎ง 
6.00 เมตร ไหลํทาง 0.00 
ถึง 1.00 เมตร ระยะทาง 
4.00 กเมตร 

ซํอมสร๎างผิวทางลาดยางถนนเข๎าแหลํง
ทํองเที่ยวซากไดโนเสาร๑ภูน๎อย  ตําบลดินจี่  
อําเภอคํามวํง  จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 6.00 
เมตร ไหลํทาง 0.00 ถึง 1.00 เมตร 
ระยะทาง 4.00 กเมตร 

17,969,000 จังหวัดกาฬสินธุ๑ แขวงทางหลวงชนบท
กาฬสินธุ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการซํอมสร๎างผิวทาง
ลาดยางถนนเข๎าแหลํงทํองเท่ียวซากไดโนเสาร๑ 
ภูน๎อย ตําบลดินจี ่อําเภอคํามํวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด รวมถึงเช่ือมโยงแหลํงทอํเงที่ยว 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 7,000 คน 
ผู๎ประกอบการ 300 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

17,969,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 248/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

439 ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2,500 
วัตต๑ 

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑ขนาด 
2,500 วัตต๑ 

500,000 จังหวัดกาฬสินธุ๑ สํานักงานเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยระบบสบูน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2,500 วัตต๑ จาํนวน 1 จุด เพื่อ
เป็นแหลํงน้ําสําหรับใช๎เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรตํางๆ ได๎แก ํปลูกข๎าว อ๎อย และพืชผัก 
และสามารถเพิ่มรายได๎ให๎แกกํลุํมเกษตรกร  
4,000-6,000 บาท/คน ในแตํละฤดูกาล  
มีกลุํมเปูาหมายเป็นเกษตรกร 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 249/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

440 ผลิตน้ําหมักชีวภาพ ผลิตน้ําหมักชีวภาพ 498,000 จังหวัดกาฬสินธุ๑ สํานักงานเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
จัดหาปัจจัยผลิตและสิ่งอาํนวยความสะดวกที่
จําเป็นสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นและ
ชุมชน  โดยการฝึกอบรมและถาํยทอดความรู๎การ
ทําน้ําหมักชวีภาพและจัดหาวัสดุอุปกรณ๑สนับสนุน
แกํกลุํมวิสาหกจิชุมชนรวมศูนย๑สุขภาพ สามารถ
สร๎างรายได๎ให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จาํนวน  
12,000 บาท/ราย/ป ีกลุํมเปูาหมายเปน็วิสาหกจิ
ชุมชน 10 ราย เกษตรกรได๎รับประโยชน๑ 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 250/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

441 สํงเสริมการใช๎สารชีวภัณฑ๑
ในการผลิตพุทรา 

สํงเสริมการใช๎สารชีวภัณฑ๑ในการผลิตพุทรา 334,700 จังหวัดกาฬสินธุ๑ สํานักงานเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
จัดหาปัจจัยผลิตและสิ่งอาํนวยความสะดวกที่
จําเป็นสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นและ
ชุมชน  โดยการฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต ได๎แก ํวัสดุอุปกรณ๑การผลิตขยายเช้ือ 
ราไตรโคเดอร๑มาและเช้ือราเธาไรเซ่ียม สามารถลด
คําใช๎จํายในการปลูกพุทราของเกษตรกรในอําเภอ
คํามํวง ซ่ึงเป็นการลดภาระเกษตรกรในชํวงการแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา (โควิด-19) 
กลุํมเปูาหมายเป็นเกษตรกร 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พรอ๎มดําเนินการได๎ทันที  

334,700 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 251/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

442 กบร๎องก๎องกาฬสินธุ๑ 1. การฝึกอบรม ชี้แจง ขั้นตอนและวิธีการ
เล้ียงกบ แกํเกษตรกรผ๎ูปลูกขา๎วหอมมะลิ     
2.การสนับสนุนวัสดุการเกษตร (พันธุ๑กบนา/
อาหารปลาดุก)    

2,049,600 จังหวัดกาฬสินธุ๑ สํานักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
จัดหาปัจจัยผลิตและสิ่งอาํนวยความสะดวกที่
จําเป็นสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นและ
ชุมชน  โดยการฝึกอบรม ชี้แจงวิธกีารเลี้ยงกบแกํ
เกษตรกรและการสนับสนุนวัสดุการเกษตร (พันธุ๑
กบนาและอาหารปลาดุก เฉลี่ย 750 บาท/คน) เพื่อ
ใช๎เป็นอาหารและจําหนาํยสร๎างรายได๎ รวมทั้งเป็น
การเพิ่มปุ๋ยให๎นาข๎าว  มีกลุํมเปูาหมายได๎รับ
ประโยชน๑เป็นประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
 18 อําเภอ จํานวน 1,800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

2,049,600 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 252/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

443 กํอสร๎างถนนคอนกรีต สาย
บ๎านนายแสนพันธ๑  ภูวัดศรี
ไปบ๎านนายหวัด กองค๎า  
บ๎านคําบอน  หมูํที่ 3 ตําบล
ยางอู๎ม อาํเภอทาํคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4  
เมตร ยาว  150  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไมํน๎อยกวํา 600 ตาราง
เมตร  ลงทํอ คสล. 
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.30 เมตร 
จํานวน  5 ทํอน 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต บา๎นคําบอน หมูทํี่ 3 
สายบ๎านนายแสนพันธ๑  ภูวัดศรีไปบ๎านนาย
หวัด กองค๎า  ปริมาณงานผิวจราจร 
กว๎าง 4  เมตร ยาว  150  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่  ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 600 
ตารางเมตร  ลงทํอ  ค.ส.ล.  ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.30 เมตร  
จํานวน  5 ทํอน 

325,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลยางอู๎ม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกํอสร๎างถนน
คอนกรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร ออกไปจาํหนาํยสูํตลาด  
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จํานวน 349 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

325,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 253/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

444 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  บ๎าน
บอน หมูํที ่8 ตําบลลําห๎วย
หลัว  อําเภอสมเด็จ  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน 
ระยะทาง 27 เมตร กว๎าง 
2.40  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
64.80  ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  บ๎านบอน หมูํที ่8 
ตําบลลําห๎วยหลวั  อําเภอสมเด็จ  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ระยะทาง 27 เมตร 
กว๎าง 2.40  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 64.80  ตารางเมตร 

34,600 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําห๎วย
หลัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกอํสร๎าง  
เพื่อพัฒนาเส๎นทางเป็นเส๎นทางการทํองเท่ียวหลกั
และขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายยัง
ท๎องตลาด รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน มีการจา๎งงานเพิ่มขึ้น 10 คน  
มีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 290 คน และ
เกษตรกรผ๎ูสํงเสริมสินค๎าทางการเกษตร    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

34,600 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 254/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

445 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านเชียงเครือ หมูํ 3 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง - 
บ๎านนาน๎อย หมู ํ5 ตําบล
มํวงนา อาํเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
187.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 935.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายบ๎านเชียงเครือ 
หมูํ 3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง - บ๎าน
นาน๎อย หมูํ 5 ตําบลมํวงนา อําเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร  
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 
187.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 935.00 ตารางเมตร 

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชพี  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  โดยการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐานและสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 11,767 คน  
รวม 7,052 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 255/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

446 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโนนสําราญ หมู ํ9 
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง - บ๎าน
หนองอีบุตร ตําบล 
หนองอีบุตร อําเภอหว๎ยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
187.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 935.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโนนสําราญ 
หมูํ 9 ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง - บ๎านหนองอบีุตร 
ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห๎วยผึ้ง จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผวิ
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ระยะทาง 187.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 935.00 
ตารางเมตร 

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐานและสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 11,141 คน รวม 
2,924 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

497,000 

447 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านเสียว หมูํ 5 ตําบลหวังัว 
- ตําบลนาดี อาํเภอ 
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ความหนา 0.15 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 187.00 เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
935.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นเสียว หมูํ 5 
ตําบลหัวงัว - ตําบลนาด ีอําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ระยะทาง 
187.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 935.00 ตารางเมตร 

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบรหิารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 13,907 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 256/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

448 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
หมูํ 6 หมูํ 7 หมูํ 9 ตําบล 
หัวงัว - บ๎านหนองอิเฒํา 
ตําบลหนองอิเฒํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 232.00 เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
928.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย หมูํ 6 หมูํ 7 หมูํ 9 
ตําบลหัวงัว - บ๎านหนองอิเฒํา ตําบล 
หนองอิเฒํา อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผวิ
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ระยะทาง 232.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 928.00 
ตารางเมตร 

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 17,099 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 257/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

449 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านมอดินแดง หมู ํ8 ตําบล
โพนทอง - บ๎านหนองโพน 
หมูํ 1 ตําบลไผํ อาํเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 187.00 เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที ่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
935.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นมอดินแดง  
หมูํ 8 ตําบลโพนทอง - บ๎านหนองโพน  
หมูํ 1 ตําบลไผํ อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผวิ
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ระยะทาง 187.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 935.00 
ตารางเมตร 

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 11,581 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 258/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

450 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านทําแหํ หมู ํ1 ตําบล 
ฆ๎องชัยพัฒนา อําเภอฆ๎องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ – บ๎าน 
ไครํนุํน ตําบลมะคํา อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ความหนา 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
187.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 935.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นทําแหํ หมู ํ1 
ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ – บ๎านไครํนุํน ตําบลมะคํา อาํเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความหนา 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 187.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎าง
ข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตารางเมตร 

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 12,137 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 259/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

451 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโคกประสิทธิ์ หมู ํ12 
ตําบลโคกสะอาด - บ๎าน
เหลําแดง หมูํ 7 ตําบล 
ฆ๎องชัยพัฒนา อําเภอฆ๎องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
157.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 942.00  
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโคกประสทิธิ์ 
หมูํ 12 ตําบลโคกสะอาด - บ๎านเหลําแดง 
หมูํ 7 ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา อําเภอฆ๎องชยั 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 6.00 เมตร ระยะทาง 
157.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 942.00 ตารางเมตร 

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสรมิการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายคือประชาชน 14,399  คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 

452 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านไชยวาร หมูํ 6 ตําบล
หนองบัว - บ๎านศรีบุญเรือง 
ตําบลเสาเล๎า อําเภอ 
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นไชยวาร หมูํ 6 
ตําบลหนองบัว - บ๎านศรีบุญเรือง ตําบล 
เสาเล๎า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 187.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร   

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 12,833 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 260/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

453 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหนองริวหนัง ตาํบล
หนองกุงศรี - บ๎านนาโก หมู ํ
13 ตําบลเสาเล๎า อําเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหนองริวหนัง 
ต.หนองกุงศรี - บ๎านนาโก หมูํ 13 ตําบล 
เสาเล๎า อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 187.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการสรา๎งถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 14,596 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนนิการได๎ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 261/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

454 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก หมู ํ1 
ตําบลกุดจิก อําเภอทําคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ – สะพาน
บ๎านนาทัน ตาํบลทําลี่ 
อําเภอกุมภาวป ีจังหวัด
อุดรธานี ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 232.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 928.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
หมูํ 1 ตําบลกุดจิก อําเภอทําคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ๑ – สะพานบ๎านนาทัน ตําบลทาํลี่ 
อําเภอกุมภาวป ีจังหวัดอุดรธานี ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 232.00 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ไหลํทางลูกรงั
กว๎างข๎างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 928.00 ตารางเมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 14,185 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 262/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

455 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าโรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬ 
บ๎านนาตาล หมูํ 1 ตําบล 
ทําคันโท - ตลาดรับซ้ือ
ยางพารา บ๎านเกิ้ง หมูํ 5 
ตําบลนาตาล อําเภอ 
ทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 157.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 6.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 942.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎โรงเรียน
อนุบาลพรวิรุฬ บา๎นนาตาล หมูํ 1 ตําบล 
ทําคันโท - ตลาดรับซ้ือยางพารา บ๎านเกิง้ 
หมูํ 5 ตําบลนาตาล อําเภอทาํคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
157.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 6.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 942.00 
ตารางเมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายคือประชาชน 16,374 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 

456 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านเกําเด่ือ หมูํ 7 ตําบล 
ทุํงคลอง - บ๎านโพนแพง หมู ํ
10 ตําบลดินจี ่อําเภอคํามวํง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นเกําเด่ือ หมูํ 7 
ตําบลทุํงคลอง - บ๎านโพนแพง หมูํ 10 
ตําบลดินจี ่อําเภอคํามวํง จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 187.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 15,932 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 263/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

457 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโคก ตาํบลเนินยาง 
อําเภอคํามวํง – บ๎าน 
หนองแห๎ว ตําบลแซงบาดาล 
อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 230.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 920.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโคก ตาํบล
เนินยาง อําเภอคํามํวง – บ๎านหนองแหว๎ 
ตําบลแซงบาดาล อาํเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
230.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 4.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 920.00 
ตารางเมตร     

495,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 12,860 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 264/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

458 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ดงทรัพย๑รีสอร๑ท บ๎าน 
สมสนุก หมูํ 8 ตําบลกุดสิม
ค๎ุมใหมํ - บ๎านหนองยาํโยน 
หมูํ 3 ตําบลสงเปลือย 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 231.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 924.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายดงทรัพย๑รีสอร๑ท 
บ๎านสมสนุก หมู ํ8 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ - 
บ๎านหนองยาํโยน หมูํ 3 ตําบลสงเปลือย 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 231.00 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ไหลํทางลูกรงั
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 924.00 ตารางเมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 13,924 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 265/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

459 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายค๎ุม
กาญจนา หมู ํ16 บ๎านสาย
นาเวียง ตําบลค๎ุมเกํา - บ๎าน
โพนนาดี หมูํ 4 ตําบล 
หนองผือ อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
231.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 924.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายค๎ุมกาญจนา หมูํ 
16 บ๎านสายนาเวียง ตาํบลค๎ุมเกํา - บ๎าน
โพนนาดี หมูํ 4 ตําบลหนองผือ อําเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 231.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎าง
ข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 924.00 ตารางเมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 15,253 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 266/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

460 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหนองบัว หมู ํ3 ตําบล
โคกสะอาด อําเภอฆ๎องชัย - 
บ๎านโนนตูม หมู ํ4 ตําบล
หนองตอกแปูน อําเภอ 
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหนองบวั หมูํ 
3 ตําบลโคกสะอาด อาํเภอฆ๎องชัย - บ๎าน
โนนตูม หมูํ 4 ตําบลหนองตอกแปูน อําเภอ 
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎าง
ข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตารางเมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 11,310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 267/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

461 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคําไผํ หมูํ 14 ตําบล
สามัคคี อําเภอรํองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ - อําเภอ
โพธิ์ชยั จังหวัดร๎อยเอ็ด  
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 231.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 924.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคําไผํ หมูํ 14 
ตําบลสามัคคี อําเภอรํองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ๑ - อําเภอโพธิ์ชยั จังหวัดร๎อยเอด็  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 231.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 924.00 ตาราง
เมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 10,102 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 268/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

462 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
จากสามแยกทางไปโรงเรียน
ดงพะยอมหนองคูสามัคคี
วิทยา บ๎านดงเมือง หมู ํ1 
ตําบลเหลําอ๎อย – บ๎าน 
รํองคํา หมูํ 9 ตําบลรํองคํา 
อําเภอรํองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 231.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 924.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายจากสามแยกทาง
ไปโรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 
บ๎านดงเมอืง หมูํ 1 ตําบลเหลําอ๎อย – บา๎น 
รํองคํา หมูํ 9 ตําบลรํองคํา อําเภอรํองคํา 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 231.00 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างขา๎งละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 924.00 ตารางเมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 10,949 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 

463 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านภูเงิน หมูํ 11 ตําบล
นิคมห๎วยผึ้ง – บ๎านไค๎นุํน 
ตําบลไค๎นุํน อําเภอห๎วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นภูเงิน หมู ํ11 
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง - บ๎านไค๎นุํน ตําบลไค๎นุํน 
อําเภอหว๎ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 187.00 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ไหลํทางลูกรงั
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตารางเมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน สํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 15,625 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 269/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

464 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโนนทับช๎าง หมูํ 5 
ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง – บ๎าน 
อุปรีย๑ หมู ํ3 ตําบลไค๎นุํน 
อําเภอหว๎ยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 187.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโนนทับชา๎ง 
หมูํ 5 ตําบลนิคมห๎วยผึ้ง – บ๎านอปุรีย๑ หมูํ 3 
ตําบลไค๎นุํน อําเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 187.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลกูรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 15,625 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 

465 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนาขวัญเมือง หมูํ 7 
ตําบลนามน อาํเภอนามน - 
เทศบาลตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 187.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนาขวัญเมอืง 
หมูํ 7 ตําบลนามน อาํเภอนามน - เทศบาล
ตําบลสงเปลือย อาํเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 935.00 
ตารางเมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการการกํอสร๎าง
ถนน เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 15,358 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 270/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

466 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโคกกว๎าง หมูํ 10 ตําบล
มหาไชย - บ๎านแก๎งกะอาม 
หมูํ 6 ตําบลผาเสวย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโคกกว๎าง หมูํ 
10 ตําบลมหาไชย - บ๎านแก๎งกะอาม หมูํ 6 
ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 935.00 
ตารางเมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 10,701 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 271/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

467 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหนองแวง หมูํ 16 
ตําบลหนองแวง อําเภอ
สมเด็จ – บ๎านโปุงเชือก หมู ํ
3 ตําบลนามะเขือ อาํเภอ 
สหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหนองแวง หมูํ 
16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ – บ๎าน
โปุงเชือก หมู ํ3 ตําบลนามะเขือ อําเภอ 
สหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎าง
ข๎างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตารางเมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 87,076 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 272/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

468 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหนองคอนเตรียม หมู ํ3 
ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอ
นามน – เทศบาลตําบล 
นามน ตําบลนามน อาํเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 231.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 924.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหนองคอน
เตรียม หมูํ 3 ตําบลหลักเหลีย่ม อาํเภอ
นามน – เทศบาลตําบลนามน ตาํบลนามน 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑  ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 231.00 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ไหลํทางลูกรงั
กว๎างข๎างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 924.00 ตารางเมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 15,546 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 

469 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหวาย หมูํ 5 ตําบลนาโก 
- บ๎านแจนแลน หมูํ 13 
ตําบลแจนแลน อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 186.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 930.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหวาย หมู ํ5 
ตําบลนาโก - บ๎านแจนแลน หมูํ 13 ตําบล
แจนแลน อาํเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
186.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 930.00 
ตารางเมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 11,157 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 273/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

470 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนาสีนวล หมูํ 3 ตําบล
นาคู - บ๎านหินลาด หมูํ 2 
ตําบลบํอแก๎ว อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
230.00 เมตร ขนาดผวิ
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 920.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนาสีนวล  
หมูํ 3 ตําบลนาคู - บ๎านหินลาด หมู ํ2 
ตําบลบํอแก๎ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 920.00 ตาราง
เมตร     

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกกํอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 18,453 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 

471 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านชาดพัฒนา หมูํ 14 
ตําบลนาคู – บ๎านหนองขาม
ปูอม หมู ํ2 ตําบลสายนาวัง 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 230.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 920.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นชาดพัฒนา 
หมูํ 14 ตําบลนาคู – บ๎านหนองขามปูอม 
หมูํ 2 ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
230.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 4.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 920.00 
ตารางเมตร     

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 13,875 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 274/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

472 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโนนยาง หมูํ 11 ตําบล
เหลําไฮงาม - บ๎านนาไคร๎ 
หมูํ 7 ตําบลนาไคร๎ อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 187.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโนนยาง หมูํ 
11 ตําบลเหลําไฮงาม - บ๎านนาไคร๎ หมูํ 7 
ตําบลนาไคร๎ อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 935.00 
ตารางเมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐานและสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 17,002 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 275/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

473 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคําใหญํ (สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 2268) - 
ตําบลคําใหญํ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร ตําบลพิมูล อําเภอ
ห๎วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคําใหญํ (สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 2268) – ตําบล 
คําใหญํ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 935.00 
ตารางเมตร ตําบลพิมูล อาํเภอหว๎ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 11,674 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 276/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

474 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านกกกอก หมู ํ11 ตําบล
เหนือ อําเภอเมือง ถึง ถนน
บายพาส (กาฬสินธุ๑-สมเด็จ) 
ตําบลกาฬสินธุ๑ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นกกกอก หมูํ 
11 ตําบลเหนือ อาํเภอเมือง ถึง ถนน
บายพาส (กาฬสินธุ๑-สมเด็จ) ตําบลกาฬสินธุ๑ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 187.00 เมตร ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ไหลํทางลูกรงั
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตารางเมตร     

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการสรา๎งถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 44,089 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 

475 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโพนทอง หมูํ 10 ตําบล
สําราญใต๎ - บ๎านหนองสิม
ใหมํ หมูํ 3 ตําบลสําราญ 
อําเภอสามชยั จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 187.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโพนทอง  
หมูํ 10 ตําบลสําราญใต๎ - บ๎านหนองสิมใหมํ 
หมูํ 3 ตําบลสาํราญ อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 935.00 
ตารางเมตร     

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐานและสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 17,045 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 277/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

476 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านพรเจริญ หมู ํ8 ตําบล
หนองช๎าง – บ๎านหนองกุง 
กลาง หมูํ 8 ตําบลสําราญ 
อําเภอสามชยั จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 187.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นพรเจริญ หมูํ 
8 ตําบลหนองช๎าง – บ๎านหนองกุงกลาง หมูํ 
8 ตําบลสําราญ อําเภอสามชยั จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 935.00 
ตารางเมตร     

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐานและสํงเสริมการขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 13,342 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 278/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

477 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหัวขวา หมู ํ8,12 ตําบล
หลักเมือง อําเภอกมลาไสย - 
บ๎านดงบัง หมูํ 11 ตําบล
ห๎วยโพธิ ์อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหัวขวา หมูํ 
8,12 ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย - 
บ๎านดงบัง หมูํ 11 ตําบลห๎วยโพธิ์ อาํเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎าง
ข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตารางเมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 21,529 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 279/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

478 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนามล หมูํ 2 ตําบล 
โคกสมบูรณ๑ อําเภอ 
กมลาไสย - บ๎านดาํนแต๎ หมูํ 
12 ตําบลดอนจาน อําเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนามล หมู ํ2 
ตําบลโคกสมบูรณ๑ อําเภอกมลาไสย - บา๎น
ดํานแต๎ หมู ํ12 ตําบลดอนจาน อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 187.00 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างขา๎งละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 935.00 ตารางเมตร    

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 12,579 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 280/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

479 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนามะเขือ หมู ํ12 
ตําบลนามะเขือ – บ๎าน 
คําเชียงวัน หมูํ 12 ตําบล 
โนนแหลมทอง อาํเภอ 
สหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนามะเขอื หมูํ 
12 ตําบลนามะเขือ - บ๎านคําเชียงวัน หมูํ 
12 ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 187.00 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างขา๎งละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 935.00 ตารางเมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูตํลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 13,079 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 281/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

480 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโนนเมือง หมู ํ8 ตําบล
โนนศิลา อําเภอสหัสขันธ๑ - 
บ๎านใหมํชัยมงคล หมูํ 8 
ตําบลโพน อําเภอคํามํวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโนนเมือง หมูํ 
8 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ๑ - บ๎าน
ใหมํชัยมงคล หมูํ 8 ตําบลโพน อําเภอ 
คํามํวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎าง
ข๎างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตารางเมตร     

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 14,741 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 282/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

481 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านทุํงสวําง หมู ํ16 ตําบล
ลําพาน อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ (ทางเข๎าหมูํบ๎าน
นานาชาติ) - ตําบลดอน
สมบูรณ๑ อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
188.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไมํมี
ไหลํทาง หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
940.00 ตารางเมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นทุํงสวําง หมูํ 
16 ตําบลลําพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
(ทางเข๎าหมูํบ๎านนานาชาติ) - ตําบลดอน
สมบูรณ๑ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 188.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไมํมี
ไหลํทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
940.00 ตารางเมตร     

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 17,604 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 283/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

482 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านดงอุดม หมูํ 12 (สายวัด
ปุาดงอุดมพัฒนา) ตําบล 
ดงพยุง อําเภอดอนจาน – 
บ๎านกลางหมื่น ตําบล 
กลางหมื่น อาํเภอเมือง 
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 187.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 935.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นดงอุดม หมูํ 
12 (สายวัดปาุดงอุดมพัฒนา) ตาํบลดงพยุง 
อําเภอดอนจาน – บ๎านกลางหมื่น ตาํบล 
กลางหมื่น อาํเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
187.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 935.00 
ตารางเมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 11,990 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 284/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

483 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านเหนือ หมูํ 6 (บริเวณวัด
ปุาโคกหนองกุง) ตําบล 
มํวงนา อาํเภอดอนจาน – 
บ๎านเชียงเครือ หมูํ 2 ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ความยาว 
231.00 เมตร ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 924.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นเหนือ หมู ํ6 
(บริเวณวัดปุาโคกหนองกุง) ตําบลมวํงนา 
อําเภอดอนจาน – บ๎านเชียงเครือ หมูํ 2 
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
231.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 4.00 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 924.00 
ตารางเมตร     

498,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายคือประชาชน 14,389 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 

484 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหัวโนนเปลือย หมูํ 5 
ตําบลเหลํากลาง – บ๎าน 
ทําเยี่ยม หมูํ 6 ตําบลลําช ี
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ความยาว 188.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ไมํมีไหลํทาง 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 940.00 ตาราง
เมตร     

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหัวโนนเปลือย 
หมูํ 5 ตําบลเหลํากลาง – บ๎านทาํเยี่ยม หมูํ 
6 ตําบลลําช ีอําเภอฆ๎องชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 188.00 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ไมํมี
ไหลํทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
940.00 ตารางเมตร     

497,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 8,220 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 285/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

485 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านเสียว หมูํ 5 ตําบลหวังัว 
- บ๎านหลุมข๎าว ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ความหนา 0.15 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
232.00 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 928.00 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นเสียว หมูํ 5 
ตําบลหัวงัว - บ๎านหลุมขา๎ว ตําบลนาดี 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ ความหนา 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 232.00 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎าง
ข๎างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 928.00 ตารางเมตร 

499,000 องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีถนนที่ได๎รับการซํอมแซม
ปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐาน และสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 13,907 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 286/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

486 กํอสร๎างถนนคอนกรีต สาย
เลียบลําห๎วยบงตอนบน ฝั่ง
ทิศตะวันออก หมูํที่ 12-บ๎าน
นาโก หมูํที่ 4 ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
805.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร และงานทํอระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ขนาดศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 5 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต สายเลียบลําห๎วยบง
ตอนบน ฝั่งทิศตะวันออก หมูํที ่12-บ๎าน 
นาโก หมูํที่ 4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 805.00 
ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.25 เมตร และงานทํอระบายน้าํ ค.ส.ล. 
ขนาดศูนย๑กลาง 0.40 เมตร จํานวน 5 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

488,900 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
17,008 คน เกษตรกร 13,119 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

488,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 287/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

487 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
บัวขาว-สมเด็จ ซอยหลัง
สํานักงานการไฟฟาูสํวน
ภูมิภาค หมูํที่ 15 ปริมาณ
งาน ชํวงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 185.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ชํวง
ที่ 2 ผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
827.50 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อาํเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบวัขาว-สมเด็จ 
ซอยหลังสํานักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
หมูํที่ 15 ปริมาณงาน ชวํงที่ 1 ผิวจราจร
กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ชํวงที่ 2 ผิวจราจรกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 827.50 
ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.25 เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

473,700 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
19,913 คน เกษตรกร 18,314 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

473,700 

488 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
เลียบลําห๎วยบงตอนบน ฝั่ง
ทิศตะวันตก หมูํที ่13 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
3.50 เมตร ยาว 246.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
861.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายเลียบลาํห๎วยบง
ตอนบน ฝั่งทิศตะวันตก หมูํที่ 13 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 3.50 เมตร ยาว 
246.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 861.00 ตารางเมตร 
พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

493,900 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายคือประชาชน 
17,119 คน เกษตรกร 15,993 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

493,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 288/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

489 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ศาลาแดงแจนแลน-ลําห๎วย
โปรํงดูํ หมูํที่ 15 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
840.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อาํเภอกฉุิ
นารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายศาลาแดงแจน
แลน-ลําห๎วยโปรํงดูํ หมูํที่ 15 ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 840.00 ตารางเมตร พร๎อมไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อาํเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

489,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
20,001 คน เกษตรกร 17,391 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

489,000 

490 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างศาลาประชาคม หมูํที่ 
16 ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
280.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 840.00 ตาราง
เมตร พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.25 เมตร เทศบาล
เมืองกุฉินารายณ๑ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งศาลา
ประชาคม หมูํที่ 16 ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
840.00 ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.25 เมตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อาํเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

476,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
19,371 คน เกษตรกร 18,394 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

476,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 289/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

491 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
เฉลิมพระเกียรติ หมูํที ่13 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
6.00 เมตร ยาว 143.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
858.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อาํเภอกฉุิ
นารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายเฉลิมพระเกยีรติ 
หมูํที่ 13 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 6.00 
เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 858.00 
ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.50 เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,100 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้ และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
18,007 คน เกษตรกร 18,183 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,100 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 290/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

492 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
เลียบลําห๎วยโปรํงดูํตอนบน 
ฝั่งทิศตะวันออก หมูํที่ 15 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
3.50 เมตร ยาว 246.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
861.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายเลียบลาํห๎วยโปรํง
ดูํตอนบน ฝั่งทิศตะวันออก หมูํที ่15 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 3.50 เมตร ยาว 
246.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 861.00 ตารางเมตร 
พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

493,900 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
18,372 คน เกษตรกร 16,133 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

493,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 291/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

493 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายบัวขาว - เหลําใหญ ํ
ซอย 2 หมูํที่ 13 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 3.00 
เมตร ยาว 232.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
696.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร และงานทํอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาดศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 5 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบวัขาว -  
เหลําใหญํ ซอย 2 หมูํที่ 13 ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 696.00 ตารางเมตร พร๎อมไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร และงานทํอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาดศูนย๑กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 5 ทํอน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

401,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยั และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
17,667 คน เกษตรกร 13,119 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

401,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 292/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

494 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
โกแกง ซอย 3 หมูํที่ 13  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ยาว 161.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
805.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร งานวางทํอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาดศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 6 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโกแกง ซอย 3 หมูํ
ที่ 13 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 805.00 
ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.25 เมตร งานวางทํอระบายน้าํ ค.ส.ล. 
ขนาดศูนย๑กลาง 0.40 เมตร จํานวน 6 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

469,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร และสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร
ออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 16,382 คน เกษตรกร 14,637 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

469,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 293/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

495 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
พร๎อมพันธ๑ ซอย 5 หมูํที่ 13  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 129.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
516.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร งานทํอระบายน้าํ ค.
ส.ล. ขนาดศูนย๑กลาง 0.40 
เมตร จํานวน 10 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายพร๎อมพันธ๑ ซอย 5 
หมูํที่ 13 ปริมาณงาน ผวิจราจรกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 516.00 
ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.50 เมตร งานทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ศูนย๑กลาง 0.40 เมตร จํานวน 10 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

314,800 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคณุภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
17,583 คน เกษตรกร 15,961 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

314,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 294/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

496 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
แยกกุศลนารายณ๑-ศาลาแดง 
ชํวงโรงฆําหมู หมูํที ่15  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 163.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
652.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร และงานทํอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาดศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 6 ทํอน 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายแยกกุศลนารายณ๑-
ศาลาแดง ชํวงโรงฆําหม ูหมูํที่ 15 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 652.00 ตารางเมตร 
พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร และ
งานทํอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 6 ทํอน เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อาํเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

397,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
16,124 คน เกษตรกร 15,867 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

397,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 295/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

497 กํอสร๎างถนนคอนกรีต สาย
อุดมศิริ 4/1 หมูํที่ 12 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
3.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
630.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อาํเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต สายอุดมศิริ 4/1 หมูํ
ที่ 12 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 630.00 ตาราง
เมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

359,600 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
17,191 คน เกษตรกร 13,559 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

359,600 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 296/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

498 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
สายบัวขาว-เหลําใหญํ ซอย 
1 และ 6 หมูํที่ 15 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 3.00 
เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 
570.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร และงานทํอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาดศูนย๑กลาง 
0.40 เมตร จํานวน 8 ทํอน  
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบวัขาว-เหลําใหญํ 
ซอย 1 และ 6 หมูํที่ 15 ปริมาณงาน ผวิ
จราจรกวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 570.00 ตารางเมตร พร๎อมไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร และงานทํอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาดศูนย๑กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 8 ทํอน  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

326,900 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
18,391 คน เกษตรกร 16,250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

326,900 

499 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
บัวขาว-สมเด็จ ซอย 9 หมูํที่ 
13 ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 700.00 ตาราง
เมตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบวัขาว-สมเด็จ 
ซอย 9 หมูํที่ 13 ปริมาณงาน ผวิจราจร
กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
700.00 ตารางเมตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อําเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

390,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก   
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเปน็การกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
19,331 คน เกษตรกร 16,739 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

390,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 297/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

500 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
บัวขาว-โพนทอง ซอย 2 หมูํ
ที่ 2 ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 4.50 เมตร ยาว 
114.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 513.00 ตาราง
เมตร พร๎อมงานไหลํทางข๎าง
ละ 0.50 เมตร เทศบาล
เมืองกุฉินารายณ๑ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบวัขาว-โพนทอง 
ซอย 2 หมูํที่ 2 ปริมาณงาน ผวิจราจรกว๎าง 
4.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 513.00 
ตารางเมตร พร๎อมงานไหลํทางข๎างละ 0.50 
เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

303,200 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก   
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
18,264 คน เกษตรกร 16,370 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

303,200 

501 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
อุดมศิริ 5/1 หมูํที่ 12 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
3.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
600.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายอุดมศิริ 5/1 หมูํที่ 
12 ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 3.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 600.00 ตาราง
เมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 เมตร 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  

338,100 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
17,191 คน เกษตรกร 13,559 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

338,100 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 298/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

502 กํอสร๎างถนนคอนกรีต สาย
ศาลาแดง ซอยปาุขํา หมูํที่ 
16 ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
295.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 885.00 ตาราง
เมตร พร๎อมไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.25 เมตร เทศบาล
เมืองกุฉินารายณ๑ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต สายศาลาแดง ซอย
ปุาขํา หมูํที่ 16 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 885.00 
ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.25 เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
17,103 คน เกษตรกร 16,371 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 299/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

503 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ศาลาแดง 3/1 หมูํที่ 15 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 198.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
792.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อาํเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายศาลาแดง 3/1 หมูํ
ที ่15 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 792.00 
ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.25 เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

461,300 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร มีคุณภาพชวีิตความเป็นอยูํที่ดีขึน้และ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
16,209 คน เกษตรกร 16,010 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

461,300 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 300/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

504 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านดอนสวรรค๑ หมู ํ4 ไป
ทางบ๎านหนองอีกุ๎ม หมู ํ7 
ตําบลโคกสมบูรณ๑ อําเภอ 
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
5 เมตร ระยะทาง 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 4,500 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นดอนสวรรค๑ 
หมูํ 4 ไปทางบ๎านหนองอีกุ๎ม หมูํ 7 ตําบล
โคกสมบูรณ๑ อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 900 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 4,500 ตารางเมตร  

2,500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 695 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

2,500,000 

505 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนามล หมูํ 1 ไปทาง
บ๎านหนองอีกุ๎ม หมู ํ7 ตําบล
โคกสมบูรณ๑ อําเภอ 
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 
5 เมตร ระยะทาง 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 4,500 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนามล หมู ํ1 
ไปทางบ๎านหนองอีกุ๎ม หมูํ 7 ตําบล 
โคกสมบูรณ๑ อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 900 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 4,500 ตารางเมตร  

2,500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลโคกสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 538 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

2,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 301/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

506 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-034 สายบ๎านสมบูรณ๑ 
หมูํ 8 ไปบ๎านสุขเจริญ หมูํ 7 
ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 824 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-034 สายบ๎าน
สมบูรณ๑ หมูํ 8 ไปบ๎านสุขเจริญ หมูํ 7 ตําบล
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 206 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 824 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,200 

507 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-114 สายบ๎านนาย 
คําจันทร๑ ดลวิชัย ถึง บา๎น
นายทองสา มะลิต๎น บ๎าน 
นาขาม หมูํที่ 2 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
207 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 828 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-114 สายบ๎าน
นายคําจันทร๑ ดลวิชัย ถึงบ๎านนายทองสา 
มะลิต๎น บ๎านนาขาม หมูํที่ 2 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 207 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 828 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการสรา๎งถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,200 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 302/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

508 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-004 สายบ๎านนาขาม 
หมูํ 2 - ค๎ุมตาดทอง บ๎าน 
นาขาม หมูํ 15 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
207 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 828 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-004 สายบ๎าน
นาขาม หมูํ 2 - ค๎ุมตาดทอง บ๎านนาขาม 
หมูํ 15 ตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 828 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,200 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 303/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

509 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-012 สายค๎ุมโนนไทรทอง 
บ๎านโนนสวาํง หมูํ 14 ไปคุ๎ม
ตาดทอง บ๎านนาขาม หมูํ 
15 ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 835 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-012 สายค๎ุม
โนนไทรทอง บ๎านโนนสวาํง หมูํ 14 ไป 
ค๎ุมตาดทอง บ๎านนาขาม หมู ํ15 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 167 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 835 ตารางเมตร 

497,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 304/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

510 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-001 สายค๎ุมโนนไทรทอง 
บ๎านโนนสวาํง หมูํที่ 14 จรด
ลาดยางสายหนองบัวใน- 
ไค๎นุํน บ๎านโนนสวําง หมูํที่ 
14 ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 835 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-001 สายค๎ุม
โนนไทรทอง บ๎านโนนสวาํง หมูํที่ 14 จรด
ลาดยางสายหนองบัวใน-ไค๎นุํน บ๎าน 
โนนสวําง หมูํที ่14 ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
5 เมตร ระยะทาง 167 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 835 
ตารางเมตร 

497,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พรอ๎มดําเนินการได๎ทันที  

497,800 

511 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านบอนเขียว ตาํบลนาขาม 
ไปบ๎านสามขา ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 824 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นบอนเขยีว 
ตําบลนาขาม ไปบ๎านสามขา ตาํบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไมนํ๎อย
กวํา 824 ตารางเมตร  

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน กษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,200 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 305/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

512 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคําอีหงษ๑ ตาํบลนาขาม 
ไปบ๎านบอนเขียว ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
168 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 840 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคําอีหงษ๑ 
ตําบลนาขาม ไปบ๎านบอนเขียว ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 168 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 840 ตารางเมตร 

498,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

498,400 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 306/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

513 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-011 สายวังเดือนห๎า 
บ๎านนาขาม (หนา๎วัดปาุ
ธรรมนิมิตโพธิ์ 9 จรดถนน
สายคําอีหงษ๑ - แจนแลน) 
บ๎านคําอีหงษ๑ หมูํที ่12 
ตําบลนาขาม อําเภอกฉุิ
นารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 206 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 824 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-011 สาย 
วังเดือนห๎า บา๎นนาขาม (หนา๎วัดปาุธรรม
นิมิตโพธิ์ 9 จรดถนนสายคําอีหงษ๑ - แจน
แลน) บ๎านคําอีหงษ๑ หมูํที ่12 ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไมนํ๎อย
กวํา 824 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,200 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 307/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

514 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-015 สายบ๎านสุขสมบูรณ๑ 
หมูํที่ 8 ไปวัดบวรมงคล
ธรรมวนาราม (วัดถ้ํางู
เหลือม) บ๎านสุขสมบูรณ๑  
หมูํที่ 8 ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 824 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-015 สายบ๎าน
สุขสมบูรณ๑ หมูํที่ 8 ไปวัดบวรมงคลธรรม
วนาราม (วัดถ้ํางูเหลือม) บ๎านสุขสมบูรณ๑ 
หมูํที่ 8 ตําบลนาขาม อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 206 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 824 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,200 

515 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างดอนเจ๎าปูุบา๎นคํา 
ปุาหวา๎น ไปหนองขี้นาค 
บ๎านคําปุาหว๎าน หมูํที ่4 
ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 824 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งดอนเจ๎าปูบุ๎าน
คําปุาหวา๎น ไปหนองขี้นาค บา๎นคําปุาหว๎าน 
หมูํที่ 4 ตําบลนาขาม อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 206 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 824 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,200 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 308/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

516 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนายเคน โชยโชต ิถึง
บ๎านนายศิริ บุญเลิศ บ๎านคํา
ปุาหวา๎น หมูํที ่16 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
206 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 824 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนายเคน  
โชยโชติ ถึงบ๎านนายศิริ บุญเลิศ บ๎านคํา 
ปาุหวา๎น หมูํที ่16 ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 206 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 824 
ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,200 

517 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-052 สายทางเข๎าดอน 
เจ๎าปูุบ๎านนาขาม หมูํที่ 10 
ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 3 
เมตร ระยะทาง 283 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 849 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-052 สาย
ทางเข๎าดอนเจ๎าปูุ บ๎านนาขาม หมูํที่ 10 
ตําบลนาขาม อําเภอกฉุินารายณ๑ จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 3 เมตร ระยะทาง 
283 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิ
จราจรไมํน๎อยกวํา 849 ตารางเมตร 

498,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,400 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 309/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

518 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนายหนูเดือน โวหารลึก 
ถึงที่ดินนางลําดวน ใจหมั่น 
บ๎านนาขาม หมูํที ่10 ตําบล
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 3 เมตร ระยะทาง 
283 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 849 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนายหนูเดือน 
โวหารลึก ถึงที่ดินนางลําดวน ใจหมั่น บา๎น
นาขาม หมูํที่ 10 ตําบลนาขาม อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
3 เมตร ระยะทาง 283 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 849 
ตารางเมตร 

498,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสนิค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,400 

519 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างโรงเรียนนาขามวิทยา 
บ๎านโนนฟองแก๎ว หมูํที่ 3 
ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 
2.70 เมตร ระยะทาง 319 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
861 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งโรงเรียน 
นาขามวิทยา บ๎านโนนฟองแก๎ว หมูํที่ 3 
ตําบลนาขาม อําเภอกฉุินารายณ๑ จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 2.70 เมตร 
ระยะทาง 319 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 861 ตารางเมตร 

498,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

498,400 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 310/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

520 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-064 สายบ๎านนาย 
ประจักร เจยีมตัว ถึง บ๎าน
นายประภาส พละสุ บา๎น
บอนเขียว หมูํที่ 9 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 640 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-064 สายบ๎าน
นายประจกัร เจยีมตัว ถึง บ๎านนายประภาส 
พละสุ บ๎านบอนเขียว หมูํที ่9 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 640 ตารางเมตร 

385,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

385,500 

521 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-115 สายบ๎านนางทองได 
คํามุงคล ถึง บ๎านนางสิงห๑ 
อารีสนั่น บ๎านนาขาม หมูํที่ 
15 ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 860 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-115 สายบ๎าน
นางทองได คํามุงคล ถึงบ๎านนางสิงห๑ อารี
สนั่น บ๎านนาขาม หมูํที่ 15 ตําบล 
นาขาม อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 215 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 860 ตารางเมตร 

498,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,400 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 311/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

522 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-010 สายรูปตัวย ูบ๎าน
บอนเขียว ผํานโรงเล่ือย หมูํ
ที่ 13 บ๎านบอนเขยีว หมูํที่ 
13 ตําบลนาขาม  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 824 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-010 สายรูป
ตัวยู บา๎นบอนเขยีว ผํานโรงเล่ือย หมูํที่ 13 
บ๎านบอนเขียว หมูํที่ 13 ตําบลนาขาม  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 206 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 824 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,200 

523 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-035 สายข๎างวัดปาุบ๎าน
คําปุาหวา๎น หมูํ 16 ไปโรง
สูบน้ําพลังงานไฟฟูา หมูํ 16 
บ๎านคําปุาหว๎าน หมูํที ่16 
ตําบลนาขาม  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 835 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-035 สายข๎าง
วัดปุาบา๎นคําปุาหว๎าน หมู ํ16 ไปโรงสูบน้ํา
พลังงานไฟฟูา หมูํ 16 บ๎านคําปาุหว๎าน หมูํ
ที ่16 ตําบลนาขาม อาํเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ระยะทาง 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 835 ตารางเมตร 

497,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

497,800 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 312/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

524 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-014 สายบ๎านสุขสมบูรณ๑ 
หมูํ 8 จรดสาย หมู ํ3 – หมูํ 
7 บ๎านสุขสมบูรณ๑ หมูํที ่8 
ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 824 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-014 สายบ๎าน
สุขสมบูรณ๑ หมูํ 8 จรดสาย หมู ํ3 – หมู ํ7 
บ๎านสุขสมบูรณ๑ หมูํที ่8 ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 206 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไมนํ๎อย
กวํา 824 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,200 

525 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-076 สายบ๎านนางวิลัย  
วะสัตย๑ ถึง บ๎านนางดวงจิต
ภัคดี บ๎านคําอหีงษ๑ หมูํที ่1 
ตําบลนาขาม อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 760 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-076 สายบ๎าน
นางวิลัย วะสัตย๑ ถึง บา๎นนางดวงจิต ภคัดี 
บ๎านคําอีหงษ๑ หมูํที่ 1 ตําบลนาขาม อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 760 
ตารางเมตร  

457,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

457,700 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 313/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

526 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ
24-012 สายทางเข๎า 
หนองอิสานเขียว จรด หมูํ 3 
– หมูํ 7 บ๎านคําอหีงษ๑ หมูํที่ 
1 ตําบลนาขาม อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 206 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 824 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กส.ถ24-012 สาย
ทางเข๎าหนองอิสานเขียว จรด หมูํ 3 – หมูํ 
7 บ๎านคําอีหงษ๑ หมูํที่ 1 ตําบลนาขาม 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 206 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไมนํ๎อย
กวํา 824 ตารางเมตร 

499,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาขาม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
12,943 คน เกษตรกร 7,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,200 

527 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านผู๎ชํวยสกุี หมูํที ่4 บ๎าน
คํากั้ง ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 138.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 552.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นผู๎ชํวยสุกี หมูํที่ 
4 บ๎านคํากั้ง ตาํบลเหลําใหญ ํอําเภอกุฉิ
นารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกนั
ทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 552.00 ตารางเมตร 
พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย 

345,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

345,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 314/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

528 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านนายคมเพชร  
แสบงบาล หมูํที ่7 บ๎าน
เหลําใหญํ ตําบลเหลาํใหญํ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรงั
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที ่
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนาย 
คมเพชร แสบงบาล หมูํที่ 7 บ๎านเหลาํใหญํ 
ตําบลเหลําใหญํ อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 796.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 315/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

529 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านนายเฮือง แสงเพชร 
หมูํที่ 7 บ๎านเหลาํใหญํ 
ตําบลเหลําใหญํ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที ่
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนายเฮือง 
แสงเพชร หมูํที่ 7 บ๎านเหลําใหญํ ตาํบล
เหลําใหญํ อาํเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 796.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 316/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

530 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคํากั้ง หมูํที ่10 ไปวัดปาุ
พุทธาราม ตําบลเหลําใหญํ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที ่
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคํากั้ง หมูทํี่ 
10 ไปวัดปุาพุทธาราม ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎างข๎างละ 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที ่ค.ส.ล. 
รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย 

486,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

486,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 317/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

531 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านนายอารมณ๑  
นิลโคตร หมูํที่ 10 บ๎านคํากั้ง 
ตําบลเหลําใหญ ํอําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 2 ชํวง ผิวจราจร 
ยาวรวม 140.50 เมตร 
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงดินไหลํทางลูกรัง 
ชํวงที่ 1 ข๎างละ 0.20 เมตร 
ชํวงที่ 2 ข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. 
รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 
562.00 ตารางเมตร พร๎อม
ติดต้ังปูาย 1 ปูาย                

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนาย
อารมณ๑ นิลโคตร หมูํที่ 10 บ๎านคํากั้ง 
จํานวน 2 ชํวง ชํวงที่ 1 ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 44.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ดินลูกรังไหลํทางข๎างละ 0.20 เมตร หรอืมี
ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 178.00 ตารางเมตร วางทํอระบายน้ํา  
ค.ส.ล. เส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.30x1.00 เมตร 
จํานวน 7.00 ทํอน ชํวงที่ 2 ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางข๎างละ 0.50 ม. 
หรือมีปรืมาณพื้นที ่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 384.00 ตารางเมตร วางทํอ
ระบายน้าํ ค.ส.ล. เส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 6.00 ทํอน รวม
ปริมาณงานทั้ง 2 ชํวง ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตร ยาวรวม 140.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 
562.00 ตารางเมตร                 

356,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

356,000 

532 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างบ๎านนางวารินทร๑  
ทินราช หมูํที่ 10 บ๎านคํากั้ง 
ตําบลเหลําใหญ ํอําเภอกุฉิ
นารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 
96.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงดินลูกรั้งไหลํทาง
กว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 0.10 
เมตร หรือปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 288.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งบ๎านนาง 
วารินทร๑ ทินราช หมูํที่ 10 บ๎านคํากั้ง ตาํบล
เหลําใหญํ อําเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรั้ง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 0.10 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 288.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

180,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

180,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 318/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

533 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านมะนาว หมูํที ่12 ไปวัด
ปุาบ๎านมะนาว ตําบลเหลํา
ใหญํ อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 199.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลง
ดินลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกัน
ทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 796.00 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 
1 ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นมะนาว หมูํที่ 
12 ไปวัดปุาบ๎านมะนาว ตําบลเหลําใหญํ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงดนิลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 796.00 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 

534 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างโรงกรองน้ํา หมูํที่ 12 
บ๎านมะนาว ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดนิลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งโรงกรองน้ํา 
หมูํที่ 12 บ๎านมะนาว ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 796.00 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปาูย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 319/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

535 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หลังบ๎านนายบวัรม รังรส 
หมูํที่ 1 บ๎านเหลาํใหญํ 
ตําบลเหลําใหญ ํอําเภอกุฉิ
นารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
199.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงดนิลูกรังไหลํทาง
กว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหลังบ๎านนายบัวรม 
รังรส หมูํที่ 1 บ๎านเหลําใหญ ํตําบลเหลาํ
ใหญํ อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎าง
เฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 796.00 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย  

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 

536 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหมูํ
ที่ 3 บ๎านมะนาว ไป หมูํที ่4 
บ๎านคํากั้ง ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 796.00 ตาราง
เมตร พรอ๎มติดต้ังปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหมูํที ่3 บ๎าน
มะนาว ไป หมูํที่ 4 บ๎านคํากั้ง ตําบลเหลํา
ใหญํ อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎าง
เฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 796.00 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 320/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

537 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคํากั้ง หมูํที ่4 ไปบ๎าน
จอมทอง หมูํที่ 5 ตําบล
เหลําใหญํ อําเภอกฉุิ
นารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
199.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงดินลูกรังไหลํทาง
กว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคํากั้ง หมูทํี่ 4 
ไปบ๎านจอมทอง หมูํที่ 5 ตําบลเหลําใหญํ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่  
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 796.00 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 

538 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหมูํ
ที่ 11 บ๎านเลิศสวรรค๑ ไป
อํางห๎วยดง ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหมูํที ่11 บ๎าน 
เลิศสวรรค๑ ไปอํางห๎วยดง ตําบลเหลําใหญํ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ค.
ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 796.00 
ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 321/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

539 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายบ๎านเหลาํใหญํ หมูํที่ 1 
ไปนาสิม บ๎านเหลําใหญํ 
ตําบลเหลําใหญ ํอําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนสายบา๎น 
เหลําใหญํ หมูํที ่1 ไปนาสิม บา๎นเหลําใหญํ 
ตําบลเหลําใหญ ํอําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 796.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 322/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

540 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านนายสีคุณ พลหงษ๑ 
หมูํที่ 2 บ๎านดงเหนือ ตําบล
เหลําใหญํ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 134.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 538.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนายสีคุณ 
พลหงษ๑ หมูํที่ 2 บ๎านดง ตําบลเหลําใหญํ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 134.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงดินลูกรังไลํทางกว๎างเฉลี่ยข๎าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. 
รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 538.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย 

336,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

336,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 323/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

541 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางเข๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านคํากั้ง หมูํที่ 4 บ๎าน 
คํากั้ง ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 164.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.20 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 492.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางเข๎าศูนย๑พฒันา
เด็กเล็กบ๎านคํากั้ง หมูํที่ 4 บ๎านคํากั้ง ตาํบล
เหลําใหญํ อําเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
164.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 492.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

309,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

309,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 324/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

542 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านครูกะ หมูํที ่9 บ๎าน
โนนบุปผา ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 128.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ค.
ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 514.00 ตารางเมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย 1 ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านครูกะ  
หมูํที่ 9 บ๎านโนนบุปผา ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 128.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลํทางกว๎างข๎างละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที ่ค.ส.ล. 
รวมกันทั้งหมดไมํน๎อยกวํา 514.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย 

321,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

321,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 325/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

543 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านนายไวพจน๑ จันทร๑
สองดวง หมูํที่ 9 บ๎านโนน
บุปผา ตําบลเหลําใหญ ํ
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 199.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที ่ 
ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํ
น๎อยกวํา 796.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนาย
ไวพจน๑ จันทร๑สองดวง หมูํที่ 9 บ๎านโนน 
บุปผา ตําบลเหลําใหญ ํอําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดิน
ลูกรังไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่  ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 796.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 326/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

544 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านนายจรัญ นิลโสม 
หมูํที่ 7 บ๎านเหลาํใหญํ 
ตําบลเหลําใหญ ํอําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 193.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ 772.00 ตาราง
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย 1 
ปูาย 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนายจรัญ  
นิลโสม หมูํที่ 7 บ๎านเหลําใหญ ํตําบล 
เหลําใหญํ อําเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรัง
ไหลํทางกว๎างเฉลี่ยขา๎งละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที ่ค.ส.ล. รวมกันทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 772.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

482,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เหลําใหญํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

482,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 327/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

545 ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑เพื่อการ
สาธารณูปโภค หนองบัวขาว 
หมูํที่ 9 ปริมาณงาน ติดต้ัง
ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 
กิโลวัตต๑ พร๎อมถังเก็บน้ํา
ขนาด 20,000 ลิตร  
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อ
การสาธารณูปโภค หนองบัวขาว หมูํที่ 9  
ปริมาณงาน ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อมถงั
เก็บน้ําขนาด 20,000 ลิตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อําเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

453,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการติดตั้งระบบสูบ
น้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อการสาธารณูปโภค เพื่อ
เป็นแหลํงน้ําสําหรับใช๎เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรตํางๆ ได๎แกํ ปลูกขา๎ว อ๎อย และพืชผัก 
เป็นต๎น โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 19,882 
คน เกษตรกร 18,765 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

453,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 328/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

546 ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑เพื่อการ
สาธารณูปโภค หนองสิมบน 
หมูํที่ 2 ปริมาณงาน ติดต้ัง
ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 
กิโลวัตต๑ พร๎อมถังเก็บน้ํา
ขนาด 20,000 ลิตร  
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อ
การสาธารณูปโภค หนองสิมบน หมูํที ่2  
ปริมาณงาน ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อมถงั
เก็บน้ําขนาด 20,000 ลิตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อําเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

453,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการติดตั้งระบบสูบ
น้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อการสาธารณูปโภค เพื่อ
เป็นแหลํงน้ําสําหรับใช๎เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรตํางๆ ได๎แก ํปลูกข๎าว อ๎อย และพืชผัก 
เป็นต๎น โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 17,603 
คน เกษตรกร 16,952 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

453,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 329/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

547 ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑เพื่อการ
สาธารณูปโภค หนองสิมลําง 
หมูํที่ 9 ปริมาณงาน ติดต้ัง
ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 
กิโลวัตต๑ พร๎อมถังเก็บน้ํา
ขนาด 20,000 ลิตร  
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อ
การสาธารณูปโภค หนองสิมลําง หมูํที ่9  
ปริมาณงาน ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อมถงั
เก็บน้ําขนาด 20,000 ลิตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อําเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

453,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน กิจกรรมเป็นการติดตั้ง
ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อการ
สาธารณูปโภค เพื่อเป็นแหลํงน้ําสําหรับใช๎เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรตํางๆ ได๎แกํ ปลูกข๎าว 
อ๎อย และพืชผกั เป็นต๎น โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 17,054 คน เกษตรกร 17,126 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที เ 

453,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 330/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

548 ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑เพื่อการ
สาธารณูปโภค เกาะกลาง
อํางเลิงซิว หมูํที่ 13 ปริมาณ
งาน ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 
กิโลวัตต๑ พร๎อมถังเก็บน้ํา
ขนาด 20,000 ลิตร 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อ
การสาธารณูปโภค เกาะกลางอํางเลิงซิว  
หมูํที่ 13 ปริมาณงาน ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อมถงั
เก็บน้ําขนาด 20,000 ลิตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อําเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

453,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการติดตั้งระบบสูบ
น้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อการสาธารณูปโภค เพื่อ
เป็นแหลํงน้ําสําหรับใช๎เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรตํางๆ ได๎แก ํปลูกข๎าว อ๎อย และพืชผัก 
เป็นต๎น โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 16,867 
คน เกษตรกร 15,932 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

453,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 331/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

549 ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑เพื่อการ
สาธารณูปโภค หอนาฬิกา 
หมูํที่ 13 ปริมาณงาน ระบบ
สูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑
ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อม
ถังเก็บน้ําขนาด 20,000 
ลิตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อาํเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อ
การสาธารณูปโภค หอนาฬิกา หมูํที ่13 
ปริมาณงาน ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อมถัง
เก็บน้ําขนาด 20,000 ลิตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อาํเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

453,000 เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการติดตั้งระบบสูบ
น้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อการสาธารณูปโภค เพื่อ
เป็นแหลํงน้ําสําหรับใช๎เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรตํางๆ ได๎แก ํปลูกข๎าว อ๎อย และพืชผัก 
เป็นต๎น โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 18,360 
คน เกษตรกร 15,741 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

453,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 332/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

550 ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑เพื่อการ
สาธารณูปโภค ดอนปูุตา  
หมูํที่ 9 ปริมาณงาน ระบบ
สูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑
ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อม
ถังเก็บน้ําขนาด 20,000 
ลิตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อาํเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อ
การสาธารณูปโภค ดอนปูุตา หมูํที่ 9 
ปริมาณงาน ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อมถงั
เก็บน้ําขนาด 20,000 ลิตร เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ๑ อาํเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

453,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการติดตั้งระบบสูบ
น้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อการสาธารณูปโภค เพื่อ
เป็นแหลํงน้ําสําหรับใช๎เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรตํางๆ ได๎แก ํปลูกข๎าว อ๎อย และพืชผัก 
เป็นต๎น โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 18,360 
คน เกษตรกร 15,741 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

453,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 333/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

551 ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑เพื่อการ
สาธารณูปโภค ที่ดินเทศบาล 
หมูํที่ 12 ปริมาณงาน ระบบ
สูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑
ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อม
ถังเก็บน้ําขนาด 20,000 
ลิตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑  
อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ติดต้ังระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อ
การสาธารณูปโภค ที่ดินเทศบาล หมูํที่ 12 
ปริมาณงาน ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย๑ขนาด 2.5 กิโลวัตต๑ พร๎อมถงั
เก็บน้ําขนาด 20,000 ลิตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ อําเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

453,000 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการติดตั้งระบบสูบ
น้ําพลังงานแสงอาทิตย๑เพื่อการสาธารณูปโภค เพื่อ
เป็นแหลํงน้ําสําหรับใช๎เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรตํางๆ ได๎แก ํปลูกข๎าว อ๎อย และพืชผัก 
เป็นต๎น โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 19,861 
คน เกษตรกร 19,103 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

453,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 334/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

552 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
โกแกง ซอย 1 หมูํที่ 13  
ปริมานงาน ผิวจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 215.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
860.00 ตารางเมตร พร๎อม
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.25 
เมตร เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑  
อําเภอกุฉินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโกแกง ซอย 1  
หมูํที่ 13 ปริมานงาน ผวิจราจรกวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 860.00 
ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.25 เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,600 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
15,337 คน เกษตรกร 15,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,600 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 335/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

553 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
นาตํอ ถึงนาทิศโอด บ๎าน 
นาโก หมูํที่ 3 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาตอํ ถึงนาทศิ
โอด บ๎านนาโก หมูํที ่3 ตําบลนาโก อําเภอ
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
5 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร  

482,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,519 คน เกษตรกร 1,495 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

482,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 336/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

554 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
นาบ๎านเกํา บ๎านหวาย หมูํที่ 
9 ตําบลนาโก อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาบ๎านเกาํ  
บ๎านหวาย หมูํที่ 9 ตําบลนาโก อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร  

485,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,519 คน เกษตรกร 1,495 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

485,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 337/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

555 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนาโก ถึงบ๎านหนองห๎าง 
บ๎านนาโก หมูํที่ 7 ตําบล 
นาโก อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนาโก ถึงบ๎าน
หนองห๎าง บ๎านนาโก หมูํที่ 7 ตําบลนาโก  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 ตาราง
เมตร  

485,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,519 คน เกษตรกร 1,495 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

485,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 338/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

556 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองแซง บ๎านนาโก  
หมูํที่ 2 ตําบลนาโก  
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองแซง 
บ๎านนาโก หมูํที ่2 ตําบลนาโก อาํเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 
4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร  

485,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,519 คน เกษตรกร 1,495 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

485,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 339/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

557 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ดงไรํ หมูํที่ 1 ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายดงไรํ หมูํที่ 1 
ตําบลนาโก อาํเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ผวิจราจรกว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร  

482,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,519 คน เกษตรกร 1,495 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

482,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 340/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

558 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
โรงสีนายไพบูลย๑ ถึงสวน
นายกัมชยั แสนพวง  
บ๎านหวาย หมูํที่ 5 ตําบล 
นาโก อําเภอกุฉินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโรงสีนายไพบลูย๑ 
ถึงสวนนายกัมชยั แสนพวง บ๎านหวาย  
หมูํที่ 5 ตําบลนาโก อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นทีไ่มํ
น๎อยกวํา 800 ตารางเมตร  

485,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาโก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,519 คน เกษตรกร 1,495 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

485,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 341/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

559 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
เหลําทุํงหลวง-ขุมพินิจ บ๎าน
ขุมขี้ยาง หมูํที่ 4 กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.25 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 888 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบล 
นาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาเหลาํทุํงหลวง-
ขุมพินิจ บา๎นขุมขีย้าง หมูํที ่4 กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 888 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 342/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

560 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน (สายค๎ุมบ๎านดาน) 
บ๎านโคกโกํง หมูํที่ 5 กวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 888 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบล 
นาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน (สาย
ค๎ุมบ๎านดาน) บา๎นโคกโกํง หมูํที่ 5 กวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 888 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 343/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

561 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
แก๎งแคน บ๎านห๎วยแดง หมูํที่ 
6 กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
179 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ  
0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 895 
ตารางเมตร องค๑การบริหาร
สํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาแก๎งแคน  
บ๎านห๎วยแดง หมูํที ่6 กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
179 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ  0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิ
จราจรไมํน๎อยกวํา 895 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอกุฉิ
นารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 344/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

562 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน (สายนาหนองผือ) 
บ๎านนาไคร ๎หมูํที่ 7 กวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 888 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบล 
นาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน (สาย
นาหนองผือ) บา๎นนาไคร๎ หมูํที่ 7 กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 888 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 345/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

563 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
หนองน้ําบํอ บ๎านกุดหวา๎ 
หมูํที่ 8 กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 179 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 895 
ตารางเมตร องค๑การบริหาร
สํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาหนองน้ําบอํ 
บ๎านกุดหว๎า หมูํที่ 8 กวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 
179 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 895 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสรา๎งงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 346/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

564 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน (สายอาํงเก็บน้ํา
ห๎วยหินลาด) บ๎านหว๎ยแดง 
หมูํที่ 10 กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 179 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 895 
ตารางเมตร องค๑การบริหาร
สํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน (สาย
อํางเก็บน้ําหว๎ยหินลาด) บ๎านหว๎ยแดง หมูํที่ 
10 กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 895 
ตารางเมตร องค๑การบริหารสํวนตําบล 
นาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 

565 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน (ซอยสบายใจ) บา๎น
กุดหว๎า หมูํที ่13 กวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.25 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 888 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบล 
นาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน (ซอย
สบายใจ) บ๎านกุดหวา๎ หมูํที่ 13 กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 888 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 347/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

566 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน (สายต๎นคูณ) บ๎าน
กุดหว๎า หมูํที ่1 ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 196 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 784 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบล 
นาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน (สาย
ต๎นคูณ) บ๎านกุดหวา๎ หมูํที ่1 ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 784 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

441,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

441,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 348/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

567 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน (สายตรงข๎ามบา๎น
นายสมพงษ๑) บ๎านขุมขีย้าง 
หมูํที่ 12 ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 124 เมตร หนา  
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.25 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 620 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบล 
นาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน (สาย
ตรงข๎ามบ๎านนายสมพงษ๑) บ๎านขุมขี้ยาง หมูํ
ที่ 12 ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังกวา๎ง
ข๎างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 620 ตารางเมตร องค๑การบริหาร
สํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอกฉุินารายณ๑  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

348,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

348,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 349/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

568 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน (ซอยบ๎านครูตุ๏ก) 
บ๎านห๎วยแดง หมูํที ่6 ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 179 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 895 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบล 
นาไคร ๎อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน (ซอย
บ๎านครูตุ๏ก) บ๎านห๎วยแดง หมูํที ่6 ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 895 ตาราง
เมตร องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ 
อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 350/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

569 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
ถ้ํากระตําย บา๎นขุมขีย้าง  
หมูํที่ 12 ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 179 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.25 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 895 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบล 
นาไคร ๎อําเภอกฉุินารายณ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาถ้ํากระตําย 
บ๎านขุมขี้ยาง หมูํที ่12 ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 895 ตารางเมตร 
องค๑การบริหารสํวนตําบลนาไคร๎ อําเภอ 
กุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑  

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาไคร๎ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
490 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 351/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

570 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
นายพื้น หมูํที่ 6 ตําบล 
กุดปลาค๎าว อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 211 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 844 
เมตร พร๎อมลงลูกรังกลบ
ขอบ ตําบลกุดปลาค๎าว 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนายพื้น หมูํที่ 6  
ตําบลกุดปลาค๎าว อาํเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 844 เมตร พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ 
ตําบลกุดปลาค๎าว อาํเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
550 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 352/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

571 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายค๎ุม
กาญจนา-บ๎านทุํงกระเดา  
หมูํที่ 2 ตําบลกุดปลาค๎าว 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 211 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 844 ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ 
ตําบลกุดปลาค๎าว อาํเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายค๎ุมกาญจนา-บ๎าน
ทุํงกระเดา หมูํที่ 2 ตําบลกุดปลาค๎าว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 844 ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ ตําบลกุดปลาค๎าว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกอํสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
550 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 

572 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สาย
ค๎ุมโนนชาด หมูํที่ 8 ตําบล
ค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00  
เมตร  ยาว  134  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  536  
ตารางเมตร  พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ ตําบลค๎ุมเกํา  
อําเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  สายค๎ุมโนนชาด หมูํที่ 
8 ตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00  เมตร  ยาว  134  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา  536  ตารางเมตร  พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ ตําบลค๎ุมเกํา  อําเภอเขาวง  
จงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

317,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

317,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 353/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

573 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
อํางกระตําย หมูํที ่5 ตําบล
กุดปลาค๎าว อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 211 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 844 
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ ตําบลกุดปลาค๎าว 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายอาํงกระตําย หมูํที่  
5 ตําบลกุดปลาค๎าว อําเภอเขาวง จังหวดั
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 211 เมตร 
หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 
ไมํน๎อยกวาํ 844 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ ตําบลกุดปลาค๎าว อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 354/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

574 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างวัดทรงศิลา หมูํที่ 7 
ตําบลกุดปลาค๎าว อาํเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
211 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 844 ตารางเมตร พร๎อม
ลงลูกรังกลบขอบ ตําบล 
กุดปลาค๎าว อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งวัดทรงศิลา  
หมูํที่ 7 ตําบลกุดปลาค๎าว อาํเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 844 ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ ตําบลกุดปลาค๎าว 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2  เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 355/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

575 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
นาหนองแต๎ หมูํที ่1, 14 
ตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ยาว 211 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ  
844 ตารางเมตร พร๎อมลง
ลูกรังกลบขอบ ตาํบลค๎ุมเกํา 
อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนาหนองแต๎ หมูํที่ 
1, 14 ตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอเขาวง จังหวดั
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 211 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 
ไมํน๎อยกวาํ 844 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลกุดสิม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 356/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

576 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ก๎านกลว๎ย - โนนสําราญ  
บ๎านดอนจันทร๑ หมูํที่ 10 
ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
600.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายกา๎นกลว๎ย – โนน
สําราญ บา๎นดอนจันทร๑ หมูํที่ 10 ตําบลกุด
สิมค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
600.00 ตารางเมตร  

356,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
66 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

356,000 

577 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านสมสนุก-ห๎วยทราย บ๎าน
สมสนุก หมูํที่ 8 ตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
760.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นสมสนุก- 
ห๎วยทราย บ๎านสมสนุก หมูํที่ 8 ตําบลกดุสิม
ค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
760.00 ตารางเมตร  

451,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
513 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

451,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 357/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

578 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย
กุดสิมพัฒนา - บ๎านกุดกอก 
บ๎านกุดสิมพัฒนา หมูํที่ 9 
ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ  
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,300.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 11,500.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายกุดสิมพัฒนา – 
บ๎านกุดกอก บ๎านกุดสิมพัฒนา หมูํที ่9 
ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวดั
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
2,300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพืน้ที่
ไมํน๎อยกวาํ 11,500.00 ตารางเมตร  

472,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
168 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

472,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 358/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

579 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ซอยเจิดจ๎า บ๎านโนนศิวิไล 
หมูํที่ 11 ตําบลกุดสิมค๎ุม
ใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
720.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายซอยเจิดจ๎า บ๎าน
โนนศิวิไล หมูํที่ 11 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
720.00 ตารางเมตร  

427,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
593 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

427,000 

580 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย
โสกข๎าวแฮม บา๎นโนนศิวิไล  
หมูํที่ 11 ตําบลกุดสิมค๎ุม
ใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,150.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 4,600.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโสกข๎าวแฮม  
บ๎านโนนศิวิไล หมูํที ่11 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 1,150.00 เมตร  
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ  
4,600.00 ตารางเมตร 

279,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร 
ออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 168 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

279,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 359/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

581 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ห๎วยเตรียม – โนนเจริญ 
บ๎านโนนเจริญ หมูํที ่13 
ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ  
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ไมํน๎อยกวาํ 600.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหว๎ยเตรียม -  
โนนเจริญ บ๎านโนนเจริญ หมูํที่ 13 ตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
600.00 ตารางเมตร  

356,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
517 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

356,000 

582 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
โนนเจริญ – ภูโหลํย บ๎าน
โนนเจริญ หมูํที่ 13 ตําบล
กุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
3.00 เมตร ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
600.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโนนเจริญ – ภู
โหลํย บ๎านโนนเจริญ หมูํที่ 13 ตําบลกุดสิม
ค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 3.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
600.00 ตารางเมตร  

342,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน เพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
517 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

342,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 360/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

583 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
นายเตียงคํา เพชรรัตน๑ บ๎าน
สมสนุก หมูํที่ 8 ตําบลกุดสิม
ค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
 4.00 เมตร ระยะทาง 
140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
560.00 ตารางเมตร   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนานายเตียงคํา 
เพชรรัตน๑ บ๎านสมสนุก หมูํที ่8 ตําบลกดุสิม
ค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
560.00 ตารางเมตร   

330,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
513 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

330,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 361/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

584 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองหิน บ๎านโนนเจริญ  
หมูํที่ 13 ตําบลกุดสิมค๎ุม
ใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 560.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองหิน บา๎น 
โนนเจริญ หมูํที่ 13 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหม ํ
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
560.00 ตารางเมตร  

330,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
517 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

330,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 362/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

585 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หลังสหกรณ๑การเกษตร  
บ๎านสมสนกุ หมูํที ่8 ตําบล
กุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
3.00 เมตร ระยะทาง 
262.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ไมํน๎อยกวาํ 786.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหลังสหกรณ๑
การเกษตร บา๎นสมสนุก หมูํที ่8 ตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 3.00 เมตร ระยะทาง 262.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
786.00 ตารางเมตร  

450,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
513 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

450,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 363/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

586 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ศรีมงคล บ๎านโนนเจริญ  
หมูํที่ 13 ตําบลกุดสิมค๎ุม
ใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 127.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 508.00  
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายศรีมงคล บ๎าน 
โนนเจริญ หมูํที ่13 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหม ํ
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 127.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
508.00 ตารางเมตร  

300,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
517 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

300,000 

587 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองกกคูณ บ๎านโนน
สําราญ หมูํที ่5 ตําบลกุดสิม
ค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 
106.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ไมํน๎อยกวาํ 424.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองกกคูณ  
บ๎านโนนสําราญ หมูํที ่5 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 106.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
424.00 ตารางเมตร  

250,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
573 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

250,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 364/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

588 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนา
นายทูลจันทร๑ - โนนเจริญ 
บ๎านโนนสําราญ หมูํที ่13 
ตําบลกุดสมิค๎ุมใหมํ อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
580.00 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายนานายทูลจันทร๑ - 
โนนเจริญ บ๎านโนนสาํราญ หมูํที่ 13 ตําบล
กุดสมิค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
580.00 ตารางเมตร  

344,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
573 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

344,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 365/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

589 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
ถ้ําผานาค บ๎านโนนสาํราญ 
หมูํที่ 5 ตําบลกุดสมิค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 195.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 780.00  
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายถ้าํผานาค  
บ๎านโนนสําราญ หมูํที ่5 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
780.00 ตารางเมตร  

463,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
573 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

463,000 

590 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
โรงกระดูก บ๎านโพนสวาํง 
หมูํที่ 6 ตําบลกุดสมิค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 800.00  
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโรงกระดกู บา๎น
โพนสวําง หมูํที่ 6 ตําบลกุดสมิค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
800.00 ตารางเมตร  

475,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

475,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 366/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

591 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
โนนปุากลว๎ย บ๎านโพนวิมาน 
หมูํที่ 7 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 580.00  
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโนนปุากลว๎ย  
บ๎านโพนวิมาน หมูํที่ 7 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
580.00 ตารางเมตร  

344,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
588 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

344,000 

592 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองโสน บ๎านสมสนกุ  
หมูํที่ 8 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื ้
นที่ไมํน๎อยกวาํ 800.00  
ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองโสน บ๎าน 
สมสนุก หมูํที่ 8 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800.00 ตารางเมตร  

469,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
513 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

469,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 367/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

593 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หลังสหกรณ๑ บ๎านสมสนุก 
หมูํที่ 8 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 800.00  
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหลังสหกรณ๑ บ๎าน
สมสนุก หมูํที่ 8 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 800.00 ตารางเมตร  

475,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
513 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

475,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 368/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

594 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
สามแยกโนนศิวิไล-โสกข๎าว
แฮม บ๎านโนนศวิิไล หมูํที่ 
11 ตําบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 195.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 780.00  
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกโนนศิวิไล-
โสกข๎าวแฮม บา๎นโนนศิวิไล หมูํที ่11 ตาํบล
กุดสิมค๎ุมใหมํ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
780.00 ตารางเมตร  

463,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
กุดสิมค๎ุมใหมํ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑    
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยกอํสร๎างถนน   
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
593 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

463,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 369/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

595 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายนาขี้มด หมูํที ่4 
บ๎านกุดบอด อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทางยาว 
220.00 เมตร หนา  
0.15 หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน  
สายนาขี้มด หมูํที่ 4 บ๎านกุดบอด อําเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา  
880 ตารางเมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑    
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
484 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,000 

596 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายหว๎ยจารย๑พิมพ๑ 
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแสง 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 880 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สาย
ห๎วยจารย๑พิมพ๑ หมูํที ่2 บ๎านหนองแสง 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
880 ตารางเมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
430 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 370/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

597 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายหว๎ยจารย๑พิมพ๑ 
หมูํที่ 1 บ๎านดอนไม๎ค๎ุม 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 291.00 เมตร 
หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา  
873 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สาย
ห๎วยจารย๑พิมพ๑ หมูํที ่1 บ๎านดอนไม๎ค๎ุม 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
3.00 เมตร ระยะทางยาว 291.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 873 ตารางเมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
580 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 

598 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายนาคลอง หมูํที่ 
14 บ๎านดอนเจ๎าปู ุอําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 220.00 เมตร หนา 
0.15 หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 880 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน  
สายนาคลอง หมูํที ่14 บ๎านดอนเจ๎าปู ุ
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หนา 
0.15 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 880 
ตารางเมตร  

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
447 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 371/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

599 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมูํบ๎าน สายหว๎ยขี้ลิง หมูํที่ 
7 บ๎านนาวี อาํเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 149.00 
เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 894 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ภายในหมูํบ๎าน สาย
ห๎วยขี้ลิง หมูํที่ 7 บ๎านนาวี อาํเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 894 ตารางเมตร 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
913 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 

600 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สาย
หมูํที่ 2 ไปฝายน้ํายัง) หมูํที่ 
2 บ๎านโคกมะล ิตําบลสระ
พังทอง อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ  
800 ตารางเมตร 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายหมูํที ่2 
ไปฝายน้ํายัง) หมูํที่ 2 บ๎านโคกมะลิ ตําบล
สระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร   

457,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
สระพังทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑    
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
725 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

457,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 372/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

601 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สาย
หมูํที่ 7 บ๎านโนนพิกุล ไป
ตําบลกุดสิม) หมูํที ่7 บ๎าน
โนนพิกุล ตาํบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายหมูํที ่7  
บ๎านโนนพกิุล ไปตําบลกุดสิม) หมูํที่ 7 บ๎าน
โนนพิกุล ตาํบลสระพังทอง อาํเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 3 เมตร ยาว  
300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิ
จราจรไมํน๎อยกวํา 900 ตารางเมตร   

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
สระพังทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
725 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 373/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

602 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สาย
เรียบห๎วยส๎มปุอย) หมูํที่ 4 
บ๎านส๎มปุอย ตําบลสระพัง
ทอง อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 600 ตารางเมตร 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายเรียบ
ห๎วยส๎มปอุย) หมูํที่ 4 บ๎านส๎มปุอย ตาํบล
สระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
600 ตารางเมตร   

342,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
สระพังทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,318 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

342,000 

603 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สาย
ฟาร๑มไกํ) หมูํที ่1 บ๎าน 
ดงหวาย ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 
185 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 740 ตารางเมตร 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายฟาร๑มไกํ) 
หมูํที่ 1 บ๎านดงหวาย ตําบลสระพังทอง 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 740 ตารางเมตร   

423,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
สระพังทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2  เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
725 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

423,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 374/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

604 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สาย
ฟาร๑มจิ๋วเล็ก) หมูํที่ 3 บ๎าน
โนนสะอาด ตาํบลสระพัง
ทอง อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 800 ตารางเมตร 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายฟาร๑มจิ๋ว
เล็ก) หมูํที่ 3 บ๎านโนนสะอาด ตาํบลสระพัง
ทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 800 ตารางเมตร   

457,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
สระพังทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,318 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

457,000 

605 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สาย
ทางเข๎ามิตรไมตรีฟาร๑ม)  
หมูํที่ 3 บ๎านโนนสะอาด 
ตําบลสระพังทอง อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง  
4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 
860 ตารางเมตร 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายทางเข๎า
มิตรไมตรีฟาร๑ม) หมูํที่ 3 บ๎านโนนสะอาด 
ตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจร 
ไมํน๎อยกวาํ 860 ตารางเมตร   

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
สระพังทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2  เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,318 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 375/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

606 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
จากวัดปุาปอตอไห๎ -  
ฟาร๑มไกํ ผิวจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 216.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
864.00 ตารางเมตร หมูํ 13 
บ๎านแดนสามัคคี ตําบล 
ค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายจากวัดปุาปอตอไห๎ 
- ฟาร๑มไก ํผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางข๎าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
864.00 ตารางเมตร หมูํ 13 บ๎าน 
แดนสามัคคี ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2  เป็นการสรา๎งงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 376/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

607 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านนายปยิะ  
อารมณ๑สวะ - หน๎าบ๎านนาง
สุพัชรี ศิริรักษ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
217.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
868.00 ตารางเมตร หมูํที่ 5 
บ๎านมํวงไขํ ตําบลค๎ุมเกํา 
อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑   

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนายปิยะ 
อารมณ๑สวะ - หน๎าบ๎านนางสุพัชรี ศิริรักษ๑  
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 217.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ  
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 868.00 
ตารางเมตร หมูํที่ 5 บ๎านมํวงไขํ ตําบล 
ค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑   

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 377/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

608 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางนาหนองคัน บ๎านนอ๎ย
นาเจริญ ผิวจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 216.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
864.00 ตารางเมตร หมูํที่ 6  
บ๎านน๎อยนาเจริญ   
ตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางนาหนองคัน  
บา๎นน๎อยนาเจริญ ผิวจราจรกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 864.00 ตารางเมตร หมูํที่ 6  
บ๎านน๎อยนาเจริญ ตําบลค๎ุมเกํา  
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ     
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 378/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

609 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านนางพัชรินทร๑ ศรี
ประไหม – หน๎าบ๎านนาย
ประสิทธิ์ คําจันทร๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร  
ยาว 216.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 864.00 ตาราง
เมตร หมูํที่ 8 บ๎านดอนแกว๎
ใหมํ ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎านนาง 
พัชรินทร๑ ศรีประไหม – หน๎าบ๎านนาย
ประสิทธิ์ คําจันทร๑ ผิวจราจรกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 864.00 ตารางเมตร หมูํที่ 8 บ๎าน
ดอนแก๎วใหม ํตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 379/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

610 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย 
โรงฆําสัตว๑ – ถนนลาดยาง
ทางหลวงชนบท ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไมํน๎อยกวาํ 900.00 ตารางเมตร 
หมูํที่ 13 บ๎านแดนสามัคคี 
ตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโรงฆําสัตว๑ – 
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.30 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 900.00 ตารางเมตร หมูํ
ที่ 13 บ๎านแดนสามัคคี ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

498,600 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พรอ๎มดําเนินการได๎ทันที 

498,600 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 380/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

611 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านนายจํารัส ศรีนาม - นา
นางวรรณิภา จันทะเนย๑  
ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 900.00 ตาราง
เมตร หมูํที่ 13 บ๎านแดน
สามัคคี ตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นนายจํารัส  
ศรีนาม - นานางวรรณิภา จันทะเนย๑ ผวิ
จราจรกวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 900.00 ตารางเมตร 
หมูํที่ 13 บ๎านแดนสามัคคี ตําบลค๎ุมเกํา 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

498,600 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,600 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 381/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

612 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางนาหวา๎ บา๎นน๎อยนา
เจริญ ผิวจราจรกวา๎ง  
4.00 เมตร ยาว 216.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
864.00 ตารางเมตร หมูํที่ 6 
บ๎านน๎อยนาเจริญ ตําบล 
ค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางนาหวา๎ บา๎น
น๎อยนาเจริญ ผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไมํน๎อยกวาํ 864.00 ตารางเมตร หมูํที่ 6  
บ๎านน๎อยนาเจริญ ตําบลค๎ุมเกํา  
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร  
ออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปูาหมายคือ
ประชาชน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 382/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

613 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางนานางพงผกาย 
ไอยวรรณ๑ บ๎านน๎อยนาเจริญ 
ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 302.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 906.00 ตาราง
เมตร หมูํที่ 6 บ๎านนอ๎ยนา
เจริญ ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางนา 
นางพงผกาย ไอยวรรณ๑ บา๎นน๎อยนาเจรญิ 
ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 302.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ  
906.00 ตารางเมตร หมูํที่ 6 บ๎านน๎อย 
นาเจริญ ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายคือประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 383/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

614 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางสายหลัง ศพด.- หลังวัด
โพธิ์ไทร บ๎านโนนสูง ผิว
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร  
ยาว 216.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 864.00 ตาราง
เมตร หมูํที่ 7 บา๎นโนนสูง 
ตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางสายหลัง 
ศพด.- หลังวัดโพธิ์ไทร บ๎านโนนสูง ผวิ
จราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 864.00 ตารางเมตร 
หมูํที่ 7 บ๎านโนนสูง ตําบลค๎ุมเกํา  
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 384/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

615 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางสายข๎างบา๎นนางลินดา 
มะลิขจร - นานายเสกศักดิ ์ 
บ๎านโนนสูง ผิวจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 216.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
864.00 ตารางเมตร หมูํที่ 7 
บ๎านโนนสูง ตําบลค๎ุมเกํา 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางสายข๎างบา๎น
นางลินดา มะลิขจร – นานายเสกศักดิ ์บ๎าน
โนนสูง ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางข๎าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
864.00 ตารางเมตร หมูํที่ 7 บ๎านโนนสงู 
ตําบลค๎ุมเกํา อาํเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 385/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

616 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางสายนาดอนกลอย บ๎าน
ดอนแก๎วใหม ํผิวจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 216.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
864.00 ตารางเมตร หมูํที่ 8 
บ๎านโนนสูง ตําบลค๎ุมเกํา 
อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางสายนาดอน
กลอย บ๎านดอนแก๎วใหมํ ผิวจราจรกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 864.00 ตารางเมตร 
หมูํที่ 8 บ๎านโนนสูง ตําบลค๎ุมเกํา อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ๑  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลค๎ุมเกํา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 386/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

617 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธี
ทําผิวจราจร ค.ส.ล. บ๎าน
โนนเขวา หมูํที่ 5 จากบ๎าน
นายบวัผา ศรีสด ไปสวน 
นางเกํง ไสยกุล ผิวจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 210.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
1,050.00 ตารางเมตร 
ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา  
อําเภอฆอ๎งชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีทาํผิวจราจร 
ค.ส.ล. บ๎านโนนเขวา หมูํที่ 5 จากบ๎านนาย
บัวผา ศรีสด ไปสวน นางเกํง ไสยกุล ผวิ
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
1,050.00 ตารางเมตร ตําบลฆอ๎งชัยพัฒนา 
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

482,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุง
ถนนลาดยางโดยวธิีทําผิวจราจร เพือ่สํงเสริมการ
ขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไปจาํหนาํยสูํตลาด 
โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

482,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 387/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

618 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ทางเข๎า
ลานฆ๎องชัยมหามงคล  
ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร  
ยาว 93.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา  
558.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางข๎างละ 0.30 เมตร 
ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา  
อําเภอฆอ๎งชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ทางเข๎าลานฆ๎องชยั
มหามงคล ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 
93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 558.00 ตารางเมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.30 เมตร ตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑  

338,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

338,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 388/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

619 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. จาก 
สี่แยกต๎นตาล ไปกุดบึงโดน 
หมูํที่ 6 ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร  
ยาว 72.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 288.00 
ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.20 เมตร ตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. จากสีแ่ยกต๎นตาล ไป 
กุดบึงโดน หมูํที่ 6 ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 288.00 ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.20 เมตร ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา  
อําเภอฆอ๎งชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

178,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

178,300 

620 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
เหลําใหญํ หมูํที ่6 จากสวน
นางดํา อุํนศิริ ไปสวนนาง
อรณิช นาสมปอง ผิวจราจร
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎าง
ละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 800.00 
ตารางเมตร ตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านเหลําใหญ ํหมูทํี่ 6   
จากสวนนางดํา อุํนศิริ ไปสวนนางอรณิช  
นาสมปอง ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 800.00 ตารางเมตร 
ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

478,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายคือประชาชน 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

478,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 389/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

621 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
เหลําแดง หมูํที่ 7 จากสวน
นายสมเพศ แก๎วนา ไปสวน
นายสุริยันต๑ สุระภา  
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 800.00 ตารางเมตร 
ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา อาํเภอ
ฆ๎องชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านเหลําแดง หมูทํี่ 7   
จากสวนนายสมเพศ แกว๎นา ไปสวนนาย
สุริยันต๑ สุระภา ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 800.00 ตารางเมตร 
ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

478,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

478,000 

622 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน 
กุดฆ๎องชัย หมูํที่ 8 จากบา๎น
นายที นาทันรีบ ไปตาม 
ลําน้ํากุดฆ๎องด๎านทิศใต๎  
ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
กว๎างข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไมํน๎อยกวาํ 800.00  
ตารางเมตร ตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านกุดฆอ๎งชัย หมูทํี่ 8 
จากบา๎นนายที นาทันรีบ ไปตามลําน้าํกดุ
ฆ๎องด๎านทิศใต๎ ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังกว๎างข๎างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 800.00 ตารางเมตร 
ตําบลฆ๎องชัยพัฒนา อาํเภอฆอ๎งชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

478,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลฆ๎องชัย
พัฒนา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

478,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 390/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

623 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. 
สาย โรงปุย๋ หมูํที ่8 –
โรงพยาบาลดอนจาน ตําบล
ดอนจาน อําเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
5.00 เมตร ยาว 183.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางลูกรังหรือมีพื้นที่ 
ไมํน๎อยกวาํ 915 ตารางเมตร 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายโรงปุย๋  
หมูํที่ 8 – โรงพยาบาลดอนจาน ตําบล 
ดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังหรือมีพื้นที ่
ไมํน๎อยกวาํ 915 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดอนจาน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
7,317 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 

624 ซํอมสร๎างถนน 
แอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นดงเย็น หมูํที ่4 
ตําบลนาจําปา อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 310.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,240.00 
ตารางเมตร 

ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นดงเย็น หมูํที ่4 ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,240.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาจําปา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการซํอมสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
537 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 391/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

625 ซํอมสร๎างถนน 
แอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นโนนสามัคคี หมูํ
ที่ 7 ตําบลนาจําปา อาํเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
310.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,240.00 ลูกบาศก๑เมตร 

ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นโนนสามัคคี หมูํที่ 7 ตําบล 
นาจําปา อาํเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,240.00 ลูกบาศก๑เมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาจําปา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการซํอมสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
426 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 

626 ซํอมสร๎างถนน 
แอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นนาจาํปา หมูํที ่8 
ตําบลนาจําปา อําเภอ 
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 
207.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,242.00 ตารางเมตร 

ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นนาจาํปา หมูํที ่8 ตําบลนาจาํปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 
6.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,242.00 
ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาจําปา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการซํอมสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
565 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 392/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

627 ซํอมสร๎างถนน 
แอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นโนนหนามแทํง 
หมูํที่ 9 ตําบลนาจําปา 
อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 207.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,242.00 ตาราง
เมตร 

ซํอมสร๎างถนนแอสฟัลต๑ติกคอนกรีตสาย
ภายในบา๎นโนนหนามแทํง หมูํที่ 9 ตําบล 
นาจําปา อาํเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,242.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลนาจําปา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการซํอมสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
681 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 393/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

628 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเหล็ก
สายบ๎านโนนกกโพธิ์ หมู ํ6 
สายโรงน้ําดื่มโพธิ์ทอง เช่ือม
แยกทางเข๎าโรงพยาบาล
ดอนจาน กวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 74.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวาํ 370 ตารางเมตร 
ตําบลสะอาดไชยศรี อาํเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเหล็กสายบ๎านโนน 
กกโพธิ์ หมูํ 6 สายโรงน้ําดื่มโพธิ์ทอง เช่ือม
แยกทางเข๎าโรงพยาบาลดอนจาน กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวาํ 370 
ตารางเมตร ตําบลสะอาดไชยศรี อาํเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ๑   
 

222,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสะอาดไชยศร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
129 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

222,300 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 394/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

629 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เส๎น
ข๎าง รพ.สต.ดงกลาง หมูํ 4 
กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 900 
ตารางเมตร ตําบล 
ดงสมบูรณ๑ อําเภอทําคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เส๎นข๎าง รพ.สต. 
ดงกลาง หมูํ 4 กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร ตําบลดงสมบูรณ๑ 
อําเภอทาํคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

494,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ดงสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
586 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

494,000 

630 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เส๎น
ศาลาปูุตา เช่ือมถนน ทช.กส 
4040 หมูํ 6 กวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 214 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 856 ตารางเมตร 
ตําบลดงสมบูรณ๑ อําเภอ 
ทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เส๎นศาลาปูุตา เช่ือม
ถนน ทช.กส 4040 หมูํ 6 กว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 856 ตารางเมตร ตําบล
ดงสมบูรณ๑ อําเภอทําคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

470,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ดงสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายคือประชาชน 
627 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

470,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 395/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

631 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนน
ภายในหมูบํ๎านเร่ิมจากถนน 
ค.ส.ล. เส๎นเดิม ซอยที่ 2  
ถึงถนน ค.ส.ล. เส๎นเดิม  
ซอยที่ 4 บ๎านไทยเจริญ  
หมูํ 8 กว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 214 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 856 ตารางเมตร 
ตําบลดงสมบูรณ๑  
อําเภอทาํคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ถนนภายในหมูํบา๎นเร่ิม
จากถนน ค.ส.ล. เส๎นเดิม ซอยที่ 2 ถึงถนน 
ค.ส.ล. เส๎นเดิม ซอยที่ 4 บ๎านไทยเจริญ  
หมูํ 8 กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 214 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
856 ตารางเมตร ตําบลดงสมบูรณ๑  
อําเภอทาํคันโท จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

456,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ดงสมบูรณ๑ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
139 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันท ี 

456,000 

632 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านน้ําปุูน หมูํที่ 4 – บ๎าน
น้ําคํา หมูํที ่6 ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทางข๎างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 920 ตารางเมตร 
ตําบลภูแลํนช๎าง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นน้ําปุูน หมูํที่ 4 
- บ๎านน้ําคํา หมูํที่ 6 ผวิจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํ
ทางข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 920 ตารางเมตร ตําบลภูแลํน
ช๎าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ภูแลํนช๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด  
โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 4,132 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 396/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

633 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านน้ําปุูน หมูํที่ 10 - นา
หนามแทํง ผิวจราจรกว๎าง  
4 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อม 
ไหลํทางข๎างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไมํน๎อยกวาํ 920 ตารางเมตร 
ตําบลภูแลํนช๎าง อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นน้ําปุูน หมูํที่ 
10 - นาหนามแทํง ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํ
ทางข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 920 ตารางเมตร ตําบลภูแลํน
ช๎าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ภูแลํนช๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
4,132 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันท ี 

499,000 

634 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายกุด
ดินดาน บ๎านพรหมสวําง  
หมูํที่ 8 ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง
ข๎างละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
920 ตารางเมตร ตําบลภู
แลํนช๎าง อําเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายกุดดินดาน บา๎น
พรหมสวําง หมูํที ่8 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํ
ทางข๎างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 920 ตารางเมตร ตําบลภูแลํน
ช๎าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ภูแลํนช๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
4,132 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 397/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

635 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางหน๎าบ๎านนายจิตรการ 
ใสศรีดา บ๎านสงเปลือย  
หมูํที่ 1 กว๎าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 500 เมตร 
ตําบลสงเปลือย  
อําเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางหนา๎บ๎านนาย
จิตรการ ใสศรีดา บ๎านสงเปลือย หมูํที ่1 
กว๎าง 5 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
500 เมตร ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

299,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
575 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

299,900 

636 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางบ๎านแมํอุสุมา 
ชาติพราหม๑ – บา๎นพํอ
สมศักดิ์ ระดาพัน  
บ๎านสงเปลือย หมูํที ่2 กว๎าง 
5 เมตร ระยะทางยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 850 
เมตร ตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางบา๎นแมํอุสมุา
ชาติพราหม๑ - บ๎านพํอสมศักดิ ์ระดาพัน  
บ๎านสงเปลือย หมูํที่ 2 กว๎าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 850 เมตร ตําบลสง
เปลือย อาํเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

496,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
375 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

496,700 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 398/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

637 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางแยกถนนสงเปลือย- 
นาใต๎ – ไป ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านสงเปลือย  บ๎าน 
สงเปลือย หมูํที่ 2 กวา๎ง  
5 เมตร ระยะทางยาว  
110 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
550 เมตร ตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางแยกถนนสง
เปลือย-นาใต๎ – ไป ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านสงเปลือย  บ๎านสงเปลือย หมูํที่ 2  
กว๎าง 5 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
550 เมตร ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

328,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
375 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

328,000 

638 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางแยกถนนลาดยาง – ไป
บ๎านหนองแวง บ๎าน 
หนองแวง หมูํที ่8 กว๎าง  
4 เมตร ระยะทางยาว  
220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
880 เมตร ตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางแยก
ถนนลาดยาง – ไปบ๎านหนองแวง บา๎น
หนองแวง หมูํที ่8 กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 880 เมตร ตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

497,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
606 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 399/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

639 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางแยกร๎านค๎า - บ๎านพํอ
เฉลิม จับอันชอบ บา๎นสง
เปลือย หมูํที ่9 กว๎าง 
4 เมตร ระยะทางยาว  
140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
560 เมตร ตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางแยกร๎านคา๎ - 
บ๎านพํอเฉลิม จับอันชอบ บา๎นสงเปลือย  
หมูํที่ 9 กว๎าง 4 เมตร ระยะทางยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 560 เมตร ตําบลสงเปลือย อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

341,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลสงเปลือย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
682 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

341,800 

640 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ขมิ้น - โคกลําม หมูํที่ 1 
บ๎านขมิ้น ตําบลขมิ้น อาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑กาฬสินธุ๑
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
215.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
860 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขมิ้น - โคกลําม 
หมูํที่ 1 บ๎านขมิ้น ตําบลขมิ้น อาํเภอเมอืง
กาฬสินธุ๑กาฬสินธุ๑กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 215.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
860 ตารางเมตร   

486,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการออกไปจําหนาํย
สูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเป็นประชาชน 896 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

486,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 400/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

641 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอย
แสนสุข หมูํที่ 2 บ๎านเหลํา
เหนือ ตําบลขมิ้น อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑กาฬสินธุ๑
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
50.00 เมตร  
ผิวจราจรกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
377 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสุข หมูํที่ 2 
บ๎านเหลําเหนือ ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑กาฬสินธุ๑กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ผิว
จราจรกวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 377 
ตารางเมตร  

207,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลขมิ้น 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
714 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

207,800 

642 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
บ๎านโคกวา๎ง หมูํที ่7 ไปบ๎าน
เริงนาแก หมูํที่ 6 ตําบลไผํ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 247.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,235.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
บ๎านโคกวา๎ง หมูํที ่7 ไปบ๎านเริงนาแก หมูํที่
6 ตําบลไผํ อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
247.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,235.00 ตารางเมตร 

498,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลไผํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑      
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงเสริม
ผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าทางการเกษตรออกไปจําหนาํยสูํตลาด โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,500 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 401/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

643 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโคกลําม หมูํที่ 3 สาย
รอบหมูํบ๎าน (ชํวงที2่) ตําบล
ไผํ อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 247.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 988.00 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโคกลําม หมูํที่
3 สายรอบหมูํบ๎าน (ชํวงที2่) ตําบลไผํ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 247.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
988.00 ตารางเมตร 

493,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลไผํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร  
ออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

493,500 

644 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโนนสะอาด หมูํที ่5 ไป
บ๎านคําเม็ก หมูํที ่4 ตําบลไผํ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 330.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 990.00 
ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโนนสะอาด 
หมูํที่ 5 ไปบ๎านคําเม็ก หมูํที ่4 ตําบลไผํ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
990.00 ตารางเมตร 

494,200 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลไผํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

494,200 

645 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านโคกกว๎าง หมูํที่ 7 ไป
บ๎านดอนสวรรค๑ หมูํที ่8 
ตําบลไผํ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 252.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,.008 ตาราง
เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นโคกกว๎าง หมูํ
ที ่7 ไปบ๎านดอนสวรรค๑ หมูํที่ 8 ตําบลไผํ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 252.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,.008 ตารางเมตร 

495,900 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลไผํ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสรมิการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

495,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 402/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

646 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
จากสี่แยกหนองแวง – นา
เชือกถึงค๎ุมเหลําชาด หมูํที ่ 
1 บ๎านสะอาดนาทม ตาํบล
ลําคลอง อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ยาว 
202 เมตร หนา 0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายจากสี่แยกหนอง
แวง - นาเชือกถึงค๎ุมเหลําชาด หมูํที ่1  
บ๎านสะอาดนาทม ตําบลลําคลอง อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
539 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

495,000 

647 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
เลียบลําน้ําปาว หมูํที่ 10 
บ๎านหนองมํวง ตาํบล 
ลําคลอง อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง  
4 เมตร ยาว 205 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายเลียบลาํน้ําปาว 
หมูํที่ 10 บ๎านหนองมํวง ตําบลลาํคลอง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิ
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
193 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 403/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

648 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายไป
ลําน้ําปาว หมูํที ่2 บา๎น
หนองสองห๎อง ตําบล 
ลําคลอง อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง  
4 เมตร ยาว 205 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายไปลําน้าํปาว หมูํที่ 
2 บ๎านหนองสองห๎อง ตาํบลลําคลอง อาํเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑    
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
224 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

495,000 

649 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างวัดศิริเจริญสุข หมูํที่ 2 
บ๎านหนองสองห๎อง ตําบล 
ลําคลอง อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ยาว 
202 เมตร หนา 0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งวัดศิริเจริญสุข 
หมูํที่ 2 บ๎านหนองสองห๎อง ตําบลลําคลอง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิ
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยกอํสร๎างถนนเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
224 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 404/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

650 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองเบนถึงกุดโง๎ง หมูํที่ 6 
บ๎านปลาเค๎าน๎อย ตําบล 
ลําคลอง อําเภอเมือง
กาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองเบนถึงกุดโง๎ง 
หมูํที่ 6 บ๎านปลาเค๎าน๎อย ตําบลลาํคลอง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ ผวิ
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ยาว  
200 เมตร หนา 0.15 เมตร  

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
711 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

495,000 

651 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หลังสํานักงาน หมูํที ่6 บ๎าน
ปลาเค๎าน๎อย ตาํบลลําคลอง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัด
กาฬสินธุ๑  ผิวจราจรกวา๎ง 4 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหลังสํานกังาน  
หมูํที่ 6 บ๎านปลาเค๎าน๎อย ตําบลลาํคลอง 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑  ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร ยาว  
175 เมตร หนา 0.15 เมตร 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําคลอง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
711 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 405/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

652 กํอสร๎าง ค.ส.ล. บ๎านเหลําสูง 
หมูํที่ 4 ตําบลห๎วยโพธิ์ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 183.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 915.00 
ตารางเมตร 

กํอสร๎าง ค.ส.ล. บ๎านเหลําสูง หมูํที ่4 ตําบล
ห๎วยโพธิ ์อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 915.00 ตารางเมตร 

483,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลห๎วยโพธิ ์ 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง  
ค.ส.ล. เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร  
ออกไปจําหนํายสูํตลาด  
โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,285 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

483,000 

653 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
อัศวินลําปาว ถนนถีนานนท๑ 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 
182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไมํน๎อยกวาํ 910 ตารางเมตร 
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายอัศวนิ 
ลําปาว ถนนถีนานนท๑ ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 910 ตารางเมตร 
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน   
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน๑ 
681 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 406/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

654 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายริม
คลองชลประทานหน๎าบ๎าน
คุณสุพล ผิวจราจรกว๎าง  
4 เมตร ยาว 228 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 910 ตารางเมตร  
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายริมคลอง
ชลประทานหน๎าบา๎นคุณสุพล ผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 910 ตารางเมตร 
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายที่ได๎รับ
ประโยชน๑ 681 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 

655 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
แตงโมหวาน บ๎านทาํงาม ผิว
จราจรกวา๎ง 6 เมตร ยาว 
152 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 910 ตารางเมตร 
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายแตงโม
หวาน บ๎านทาํงาม ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร 
ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 910 ตารางเมตร ตําบลอุํมเมํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการออกไปจําหนาํย
สูํตลาด กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน๑ 681 
ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันท ี 

500,000 

656 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หน๎าบ๎านคุณจรีรัตน๑  
(โรงน้ําดื่ม) บ๎านปาุแดง  
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 
182 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไมํน๎อยกวาํ 910 ตารางเมตร 
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนา๎บ๎าน
คุณจรีรัตน๑ (โรงน้ําดื่ม) บ๎านปุาแดง  
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 910 ตาราง
เมตร ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน๑ 681 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 407/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

657 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ภายในวัดปุาสันติสุข ผวิ
จราจรกวา๎ง 6 เมตร ยาว 
152 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 910 ตารางเมตร 
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายภายใน 
วัดปุาสันติสุข ผวิจราจรกวา๎ง 6 เมตร 
ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 910 ตารางเมตร ตําบลอุํมเมํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑    
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน๑ 
681 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 

658 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ข๎างบ๎านแมํลําดวน กองคํา 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 
85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลํทางลูกรังข๎างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไมํน๎อยกวาํ 425 ตารางเมตร 
ตําบลอุํมเมํา อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายขา๎งบ๎าน
แมํลําดวน กองคํา ผวิจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 425 ตารางเมตร ตําบลอุํมเมํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

230,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจําหนํายสูํตลาด
กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน๑ 681 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

230,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 408/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

659 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ซอยโรงน้ําดื่มบ๎านปาุแดง 
ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร  
ยาว 97 เมตร หนา 
 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
485 ตารางเมตร ตําบล 
อุํมเมํา อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

โครงการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายซอยโรง
น้ําดื่มบ๎านปุาแดง ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
ลูกรังข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 485 ตารางเมตร ตําบลอุํมเมํา 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

260,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกศรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด  กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน๑ 
681 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

260,000 

660 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
ขาม หมูํที ่3 ตําบลคลอง
ขาม อาํเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4 เมตร ยาว 220 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านขาม หมูํที ่3 
ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร  

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,029 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 409/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

661 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
โต๎น หมูํที่ 5 ตําบลคลอง
ขาม อาํเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ สายที่ 1 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 165 
เมตร สายที่ 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 56 เมตร หนา  
0.15 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านโต๎น หมูํที่ 5 
ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ สายที่ 1 กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 165 เมตร สายที ่2 กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร 

499,000 กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
394 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 

662 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองหลํม หมูํที่ 10 ตําบล
คลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4 เมตร ยาว 220 เมตร  
ไหลํทางลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองหลํม หมูํที่ 
10 ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร ไหลํทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ 

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
769 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 410/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

663 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองแวงฮี หมูํที่ 12 ตําบล
คลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
5 เมตร ยาว 170 เมตร  
ไหลํทางลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองแวงฮี หมูํที่ 
12 ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร ไหลํทางลูกรังตามสภาพพื้นที ่

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
1,139 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

490,000 

664 ลานตากขา๎ว ค.ส.ล. บ๎าน
หนองบัว หมูํที่ 13 ตําบล
คลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
30 เมตร ยาว 30 เมตร 

ลานตากขา๎ว ค.ส.ล. บ๎านหนองบัว หมูทํี่ 13 
ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร 

448,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการสร๎างลานตากขา๎ว 
ค.ส.ล. เพื่อสํงเสริมสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
962 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณและมคีวามพร๎อม
สามารถดําเนินการได๎ทันท ี 

448,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 411/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

665 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
บ๎านขาม หมูํที่ 15 ตําบล
คลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4 เมตร ยาว 220 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านขาม หมูํที ่15 
ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร 

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
749 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

493,000 

666 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองบัวหนวํย หมูํที่ 16 
ตําบลคลองขาม อาํเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ขนาดกวา๎ง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองบวัหนวํย 
หมูํที่ 16 ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 4 เมตร  
ยาว 220 เมตร  

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
683 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 412/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

667 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎าน
หนองบัว หมูํที่ 19 ตําบล
คลองขาม อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 
4 เมตร ยาว 220 เมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. บ๎านหนองบวั หมูทํี่ 19 
ตําบลคลองขาม อาํเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสินธุ๑ ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว  
220 เมตร 

493,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคลองขาม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร  
ออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปูาหมาย 
เปน็ประชาชน 702 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

493,000 

668 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองบ๎านลาดสระบวั หมู ํ3 
ไป ปูายชุมชนบา๎นลาด 
สระบัว หมู ํ3 ตําบลหัวงัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายหนองบ๎านลาด 
สระบัว หมู ํ3 ไป ปูายชุมชนบา๎นลาดสระบัว 
หมูํ 3 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880 ตารางเมตร  

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหัวงัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑    
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 413/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

669 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
คลองน้ําปุาหนองกุง หมู ํ12 
ไป ลําน้ําดอกไม๎ ตาํบลหวังัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไมํน๎อยกวาํ 880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายคลองน้ําปาุ 
หนองกุง หมูํ 12 ไป ลําน้ําดอกไม๎ ตําบล 
หัวงัว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880 ตารางเมตร 

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหัวงัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

490,000 

670 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหนองแต๎ หมูํ 10 ไป 
คลองชลประทาน ตําบล 
หัวงัว อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไมํน๎อยกวาํ 880 ตารางเมตร  

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหนองแต๎ หมูํ 
10 ไป คลองชทประทาน ตําบลหวังัว 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 880 ตารางเมตร  

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหัวงัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที ลดต๎นทุนในการขนสํง 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 414/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

671 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านกุดสังข๑ หมู ํ4 ไป ถนน
หลวง 2116 (ยางตลาด-โพน
ทอง) ตําบลหัวงัว อาํเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปริมาณงาน ผิวจราจร 
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
880 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นกุดสังข๑ หมูํ 4 
ไป ถนนหลวง 2116 (ยางตลาด-โพนทอง)  
ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 880 ตารางเมตร  

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหัวงัว 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

490,000 

672  กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หลัง
เทศบาลตําบลมหาไชย  
หมูํ 9 ตําบลมหาไชย อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นถนนคอนกรีต สายหลังเทศบาล
ตําบลมหาไชย หมูํ 9 ตําบลมหาไชย อาํเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขนาดกวา๎ง 5.00 
เมตร ความยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 820 ตารางเมตร 

461,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลมหาไชย 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง
ปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวงท๎องถิ่นเป็นถนน
คอนกรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตรออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุมํเปูาหมาย
เป็นประชาชน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

461,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 415/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

673 กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎าง
ถนนทางหลวงท๎องถิ่น เป็น
ผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายบ๎านหนองบัวโดน หมู ํ
12 เทศบาลสมเด็จ บ๎าน
หนองบัวโดน หมูํที่ 12 
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ๑ กวา๎ง 5.00 
เมตร ยาว 245.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 1,225.0  
ตารางเมตร 

กํอสร๎างปรับปรุง/ซํอมสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต สาย
บ๎านหนองบัวโดน หมู ํ12 เทศบาลสมเด็จ  
บ๎านหนองบัวโดน หมูํที ่12 ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 245.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,225.0 ตารางเมตร 

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสมเด็จ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างปรับปรุง/
ซํอมสร๎างถนนทางหลวงท๎องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตรออกไปจําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุมํเปูาหมาย
เป็นประชาชน 214 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

498,000 

674 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านคําปุาหวาย หมูํ 11 ถึง 
บ๎านคําหุํง หมู ํ6 กว๎าง 6.00 
เมตร ยาว 2,184 มีพื้นที่
กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา13,104 
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  
ตําบลสําราญใต ๎อําเภอ 
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นคําปุาหวาย 
หมูํ 11 ถึง บ๎านคําหุํง หมู ํ6 กว๎าง 6.00 
เมตร ยาว 2,184 มีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา
13,104 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตําบล
สําราญใต ๎อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 

8,283,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญใต ๎

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
800 คน เกษตรกร 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

8,283,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 416/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

675 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. เมตร 5 
บ๎านกุดแห ํ(ถนนเชื่อม หมูํ 
1 บ๎านโคกสําราญ) ตําบล
สําราญใต ๎อําเภอสามชยั 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 5 บ๎านกุดแหํ ถนน
เช่ือม หมูํ 1 บ๎านโคกสาํราญ กวา๎ง 6.00 
เมตร ยาว 150 เมตร พื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อย
กวํา 900 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
ตําบลสําราญใต ๎อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญใต ๎

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
800 คน เกษตรกร 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 417/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

676 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 9 
บ๎านหนองกุงน๎อย (ถนน
เช่ือม หมูํ 12 บ๎านคําอุดม) 
ตําบลสําราญใต๎ อาํเภอ 
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. หมูํ 9 บ๎าน 
หนองกุงน๎อย ถนนเชื่อม หมู ํ12 บ๎าน 
คําอุดม กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร 
พื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 875 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร ตําบลสําราญใต ๎ 
อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลสําราญใต ๎

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎าง  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการออกไปจําหนาํย
สูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเป็นประชาชน 800 คน 
เกษตรกร 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 418/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

677 ซํอมแซมถนนลูกรัง บ๎าน 
พรเจริญ หมูํที่ 8 (สายทาง
บ๎านพรเจริญ หมูํที่ 8 เช่ือม
บ๎านคําสร๎างเท่ียง หมูํที่ 1) 
ผิวจราจรเฉลี่ย 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,910 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

ซํอมแซมถนนลูกรัง บ๎านพรเจริญ หมูํที ่8 
(สายทางบ๎านพรเจริญ หมูํที่ 8 เช่ือมบ๎าน 
คําสร๎างเท่ียง หมูํที่ 1) พร๎อมปรับเกลี่ยแตํง
กลบหลุมบํอให๎เรียบรอ๎ย ปริมาตรลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 3,492.00 ลูกบาศก๑เมตร ตําบล
หนองช๎าง อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 

499,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองช๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการซํอมแซมถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

499,700 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 419/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

678 ซํอมแซมถนนลูกรัง บ๎าน
หนองแกํนทราย หมูํที ่5 
(สายทางค๎ุมมะฟืองหวาน 
หมูํที่ 5 ตําบลหนองช๎าง 
เช่ือมบ๎านหนองแซง หมูํที่ 9 
ตําบลสําราญ) ผวิจราจร
เฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 7,200 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

ซํอมแซมถนนลูกรัง บ๎านหนองแกํนทราย 
หมูํที่ 5 (สายทางค๎ุมมะฟืองหวาน หมูํที่ 5 
ตําบลหนองช๎าง เช่ือมบา๎นหนองแซง หมูํที่ 
9 ตําบลสําราญ) พร๎อมปรับเกลีย่แตํงกลบ
หลุมบํอให๎เรียบร๎อย ปริมาตรลูกรัง 
ไมํน๎อยกวาํ 3,492.00 ลูกบาศก๑เมตร ตาํบล 
หนองช๎าง อําเภอสามชยั จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 

499,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลหนองช๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑    
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการซํอมแซมถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
3,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

499,700 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 420/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

679 อบรมจักสานตะกร๎าจากเส๎น
พลาสติก 

อบรมการจกัสานตะกรา๎จากเส๎นพลาสตกิ   238,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองหิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านสํงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ๑ชุมชน เช่ือมโยง
การทํองเท่ียวและการบรกิาร โดยการอบรมให๎
ความรู๎การจกัสานตะกร๎าจากเส๎นพลาสติกและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต เฉลี่ย 940 บาท ตํอคน 
เพื่อสํงเสริมอาชีพและการจัดจําหนาํยเพื่อสร๎าง
รายได ๎โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 100 คน 
เกษตรกร 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

238,300 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 421/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

680 แปรรูปมะมํวงมหาชนก อบรมการแปรรูปมะมวํงมหาชนก  496,790 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองหิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
สํงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ๑ชุมชน เช่ือมโยงการ
ทํองเที่ยวและการบริการ โดยการอบรมให๎ความรู๎
การแปรรูปมะมวํงมหาชนกในเทศบาลตาํบล 
หนองหิน โดยโครงการเป็นความต๎องการของ
ประชาชนกลุํมแปรรูปมะมํวงมหาชนก  
โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 50 คน 
เกษตรกร 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

496,790 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 422/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

681 จักสานจากไม๎ไผํภูมิปัญญา
ไทยอีสาน 

อบรมการจกัสานจากไม๎ไผํ  212,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองหิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
สํงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ๑ชุมชน เช่ือมโยงการ
ทํองเที่ยวและการบริการ โดยการอบรมการจักสาน
ไม๎ไผํภูมิปัญญาไทยอีสานให๎แกํลุํมผู๎สูงอาย ุเพื่อ
สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุทีว่ํางงานใน
ชุมชน โดยมีกลุํมเปาูหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

212,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 423/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

682 อบรมจักสานตะกร๎าจาก
ปุานลีลา 

อบรมจักสานตะกร๎าจากปาุนลีลา 408,150 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองหิน  2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุมํเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
สํงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ๑ชุมชน เช่ือมโยงการ
ทํองเที่ยวและการบริการ โดยการอบรมจักสาน
ตะกร๎าจากปุานลีลาและสนับสนุนปจัจัยการผลิต 
เฉลี่ย 1,595 บาท ตํอคน เพือ่สํงเสริมอาชีพและ
สร๎างรายได๎ในชุมชน ซ่ึงโครงการเป็นความต๎องการ
ของประชาชน และกลุํมแปรรูปตะกร๎าจากปุานลีลา 
โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 100 คน 
เกษตรกร 50 คน ผู๎ประกอบการ 20 ราย อื่นๆ 
(กลุํมแปรรูป) 50 กลุํม   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

408,150 

683 อบรมสนับสนุนปุ๋ยน้ําหมัก
ชีวภาพและการทําปุย๋น้ํา
หมักชีวภาพใหก๎ับเกษตรกร
ปี 2564   

อบรมสนับสนุนปุ๋ยน้ําหมักชวีภาพและ    
การทําปุย๋น้ําหมกัชีวภาพให๎กับเกษตรกร   
ป ี2564 ตําบลดงมูล อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ฝึกอบรมเกษตรจํานวน  
200 คน เพื่อสามารถผลิตปุ๋ยใช๎เองได๎ 

498,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบลดงมูล 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผูส๎ูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑   
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านสํงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ๑เกษตร เช่ือมโยง
การทํองเท่ียวและการบรกิาร โดยการอบรมการทํา
ปุ๋ยน้ําหมกัชีวภาพและสนับสนุนปุย๋น้ําหมักชีวภาพ
ให๎แกํเกษตรกรและประชาชน เพื่อให๎เกษตรกรและ
ประชาชนสามารถผลิตปุย๋ใช๎เองและสามารถผลิต
ปุ๋ยใช๎เองได๎ ลดต๎นทุนการผลิตทางการเกษตรและ
เพิ่มผลผลิต โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พรอ๎มดําเนินการได๎ทันที 

498,100 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 424/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

684 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางจากบา๎นเหลําสีแก๎ว หมูํ
ที่ 5 ไปบ๎านสันปุาแดง หมูํที่ 
10 ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
5.00 เมตร ระยะทาง 1,475 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
7,375 ตารางเมตร ไหลํทาง
เสริมลูกรัง ทั้ง 2 ข๎าง กวา๎ง
ข๎างละ 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 295 
ลูกบาศก๑เมตร ตําบลไค๎นุํน 
อําเภอหว๎ยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางจากบา๎น 
เหลําสีแก๎ว หมูํที่ 5 ไปบ๎านสันปุาแดง หมูํที่ 
10 ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,475 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 7,375 
ตารางเมตร ไหลํทางเสริมลูกรัง ทั้ง 2 ขา๎ง 
กว๎างข๎างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไมํ
น๎อยกวํา 295 ลูกบาศก๑เมตร ตําบลไค๎นุํน 
อําเภอหว๎ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

4,315,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลไค๎นุํน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน  
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็เกษตรกร 
1,684 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

4,315,000 

685 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
ทางจากบา๎นผึ้ง หมูํที่ 4    
ไป บ๎านสันปุาแดง หมูํที่ 10 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 1,370 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
6,850 ตารางเมตร ไหลํทาง
เสริมลูกรัง ทั้ง 2 ข๎าง กวา๎ง
ข๎างละ 0.50 เมตร ปริมาตร
ลูกรังไมํน๎อยกวํา 274 
ลูกบาศก๑เมตร ตําบลไค๎นุํน 
อําเภอหว๎ยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายทางจากบา๎นผึง้ 
หมูํที่ 4 ไป บ๎านสันปุาแดง หมูํที่ 10 ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,370 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 6,850 ตารางเมตร ไหลํทาง
เสริมลูกรัง ทั้ง 2 ข๎าง กวา๎งข๎างละ 0.50 
เมตร ปริมาตรลูกรังไมํน๎อยกวํา 274 
ลูกบาศก๑เมตร ตําบลไค๎นุํน อาํเภอหว๎ยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

4,000,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลไค๎นุํน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็เกษตรกร 
1,366 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

4,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 425/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

686 ปรับปรุงผิวจราจรเสริม 
ผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมูํบ๎าน บ๎าน 
กุดทําลือ หมูํที่ 12 ตําบล
ห๎วยเม็ก อําเภอหว๎ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง  
5.00 เมตร ยาว 295.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
1,475 ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต ถนนภายในหมูํบา๎น บา๎นกุดทาํลือ 
หมูํที่ 12 ตําบลหว๎ยเม็ก อาํเภอหว๎ยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
295.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืน้ผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 1,475 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทําลาดดงยาง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจร
เสริมผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เพื่อสํงเสริมการ
ขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไปจําหนํายสูํตลาด 
โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
เกษตรกร 200 คน และผู๎ประกอบการ 20 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที 

500,000 

687 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สาย
บ๎านหัวดง หมูํ 8 – บ๎าน 
ห๎วยเม็ก ตําบลหว๎ยเมก็ 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 166.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 
830 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. สายบา๎นหัวดง หมู ํ8 – 
บ๎านห๎วยเม็ก ตาํบลหว๎ยเม็ก อําเภอหว๎ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือม ี
พื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 830 ตารางเมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทําลาดดงยาง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน เกษตรกร 200 คน และผู๎ประกอบการ  
20 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 426/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

688 อบรมเกษตรกรการทําปุ๋ย
หมักชีวภาพ (รุํนที ่1) 

อบรมเกษตรกรการทําปุ๋ยหมกัชีวภาพ 481,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทําลาดดงยาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
สํงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ๑เกษตร เช่ือมโยงการ
ทํองเที่ยวและการบริการ โดยการอบรมเกษตรกร
การทําปุย๋หมักชวีภาพ รุํนที ่1 เพื่อให๎เกษตรกร
สามารถผลิตปุ๋ยใช๎เองในครัวเรือน รวมถึงลดต๎นทุน
การผลิตทางการเกษตรและเพิ่มผลผลิต โดยมี
กลุํมเปูาหมายเป็นเกษตรกรเข๎ารํวมอบรม 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

481,800 

689 กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ๎านรุํงอรุณ 
หมูํ 14 – บ๎านห๎วยมํวง 
ตําบลห๎วยเม็ก อาํเภอห๎วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ๑ กวา๎ง 
5.00 เมตร ยาว 166.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
830 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา๎นรุํง
อรุณ หมูํ 14 - บ๎านห๎วยมํวง ตําบลห๎วยเม็ก 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัดกาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 830 ตาราง
เมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทําลาดดงยาง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
500 คน เกษตรกร 200 คน และผู๎ประกอบการ  
20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ๑ หนา๎ 427/427 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

690 กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.  
(สายแยกบา๎นคําถาวร-บ๎าน
สระแก๎ว) บ๎านคําถาวร  
หมูํที่ 8 ตําบลคําใหญํ 
อําเภอหว๎ยเมก็ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา 
0.15 หรือพื้นที่  ค.ส.ล.  
ไมํน๎อยกวาํ 900 ตารางเมตร 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. (สายแยกบา๎นคําถาวร-
บ๎านสระแกว๎) บ๎านคําถาวร หมูํที ่8 กวา๎ง 
5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 900 ตาราง
เมตร 

494,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค๑การบริหารสํวน
ตําบลคําใหญ ํ

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค๑ 
ของแผนงาน 3.2 เป็นการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าทางการเกษตร ออกไป
จําหนํายสูํตลาด โดยมีกลุํมเปาูหมายเปน็ประชาชน 
172 คน เกษตรกร 44 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมด๎านงบประมาณ และมีความ
พร๎อมดําเนินการได๎ทันที  

494,800 

รวม 690 โครงการ 400,572,520  400,572,520 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ์ หนา้ 1/57 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและเช่ือมต่อธุรกิจ
ชุมชนเพื่อคนเปราะบาง 
จังหวัดกาฬสินธุ ์(Start Up 
Aged and Teens Kalasin 
Connected) 

1. ขยายเครือข่ายพื้นทีก่ารส่งเสริม 
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
บริการของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ให้ได้ตามมาตรฐาน OTOP 
2. ขยายเครือข่ายพื้นทีก่ารผลิตนักขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน ์
ของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดกาฬสนิธุ์   
3. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์
ชุมชนและบริการของกลุ่มคนพิการ/องค์กร
คนพิการในศูนย์บริการคนพกิารให้ได้ตาม
มาตรฐาน OTOP  
4. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชน
ออนไลน์เพื่อคนเปราะบาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8,504,400  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 
พร้อมจัดตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนออนไลน์ ซ่ึงโครงการ 
มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แสดงถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าวปลอดภยั 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว
ปลอดภัย 

50,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรผู้ปลกูข้าว จัดหาวัสดุและปัจจยั
การผลิตให้แก่เกษตร โครงการไม่แสดงถึงการ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษบกิจและชุมชนรวมทั้งเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

3 ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
วิถีชุมชน 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
วิถีชุมชน 

6,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจทอ่งเที่ยว 
เชิงเกษตร การทอผ้าไหมแพรวา และอบรมจัดการ
ตลาดและสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว  
โดยโครงการมีระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็นช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนยากจน  
“คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง” ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
อ าเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากจน 
“คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์

500,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมและสนับสนุนปจัจัยการผลิต ขาดการระบุ
ตลาดรองรับหลังจากการฝกึอบรมแลว้เสร็จ รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

5 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรครบวงจร เพื่อพื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

1. ยกระดับการผลิตผักปลอดภยั 
2. ธุระกิจอาหารครบวงจร 
3. ข้าวคุณภาพหนองเลิงเปลือย 

  1,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมการผลิตผักมาตรฐาน GAP หลกัสูตร 
การผลิตอาหารสัตว์และหลักสูตรการแปรรูปถั่วลิสง 
โดยขาดความชัดเจนในการแก้ไขและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 สร้างโรงเรือนปลูกผัก 
ครบวงจร 

สร้างโรงเรือนปลูกผักครบวงจร 600,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักครบวงจร โครงการ 
ไม่แสดงถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน อีกทั้งเปน็ภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ 

  

7 สร้างโรงเรือนปลูกสมุนไพร
ครบวงจร 

สร้างโรงเรือนปลูกสมุนไพรครบวงจร  450,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักครบวงจร โครงการ 
ไม่แสดงถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน อีกทั้งเปน็ภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 สร้างโรงเรือนปลูกผัก 
ครบวงจร 

สร้างโรงเรือนปลูกผักครบวงจร   600,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักครบวงจร โครงการ 
ไม่แสดงถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน อีกทั้งเปน็ภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ 

  

9 พัฒนาและสร้าง 
ความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานราก 

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก 

1,800,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ไม่แสดงถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน อีกทั้งเปน็ภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10  พัฒนาและสร้าง 
ความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานราก 

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก 

250,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ไม่แสดงถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน อีกทั้งเปน็ภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ 

  

11 เล้ียงปลาเพื่อผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ 

เล้ียงปลาเพื่อผลิตน้ าหมักชวีภาพ 494,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขาดการระบอุาชีพและตลาดรองรับที่ชดัเจน
ภายหลังการอบรมแลว้เสร็จ รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ปลูกพืชผักโดยใช้ตลาด 
น าการผลิตในพื้นที่  
อ าเภอทา่คันโท จังหวัด
กาฬสินธุ ์

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปลูกพืชผัก 
โดยใช้ตลาดน าการผลิตในพื้นที่ อ าเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ ์

 1,214,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญครบถ้วน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ  

  

13 ยกระดับสินค้าประมง 
สู่มาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยง
สัตว์น้ าเพื่อการบริโภค  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

1. ประชาสัมพันธ ์รับสมัครและคัดเลือก
เกษตรกร 
2. อบรมพัฒนาความรูก้ารจัดการฟาร์ม 
ตามเง่ือนไขมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
น้ าเพื่อการบรโิภค  
3. จ้างเหมาตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐาน 
GAP แบบ IB     
4. ให้การรับรองมาตรฐาน GAP ติดตาม 
ให้ ค าแนะน าและประเมินผล 

650,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานประมง 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน และเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 พัฒนาน้ าบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุน 
พืชเศรษฐกิจหลัก 

พัฒนาน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อสนับสนุนพืชเศรษฐกิจหลัก 20 แห่ง 

10,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน และขาดการระบุชนิดสินค้าการเกษตรที่
ได้รับประโยชน์จากการขุดเจาะน้ าบาดาล รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

15 เล้ียงไก่ไข่เพื่อบริโภค 
ในครัวเรือนลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

1. อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ 
แก่เกษตรกร 
2. สนับสนุนไก่ไข่เพื่อให้เกษตรกร
ด าเนินการตามโครงการ  
3. ผลผลิตไข่ไก่บริโภคในครัวเรือน  
ที่เหลือจ าหนา่ยในชุมชนลดรายจ่าย  
เพิ่มรายได ้

2,202,600  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไเห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขาด 
การระบุตลาดรองรับภายหลังการฝึกอบรม 
แล้วเสร็จ รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านปลอดการเผา 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านปลอดการเผา 290,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การระบุตลาดรองรับภายหลังการฝึกอบรมแล้ว
เสร็จ ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และเป็นภารกจิปกตขิอง 
ส่วนราชการ 

  

17 ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในไร่นา เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกร  

ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในไร่นา เพือ่เพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกร 

512,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญครบถ้วนรวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนทางขึ้น 
วัดพุทธาวาสภูสิงห์  
อ าเภอสหัสขันธ์   
จังหวัดกาฬสินธุ ์ผิวจาราจร 
แอสฟัสติกคอนกรีต  
กว้าง 7.00 เมตร  
ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร 

โครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นวัดพุทธาวาส 
ภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ผิวจาราจรแอสฟัสติกคอนกรีต  
กว้าง 7.00 เมตร  
ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร 

23,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ แขวงทางหลวงชนบท
กาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการก่อสร้าง 
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ 

  

19 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น  
บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 2  
ต าบลเหล่าใหญ่  
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยการจัดหา
เครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาด
เติมอากาศแบบน้ าหมุนวน
และระบบล้างยอ้นสารกรอง
อัตโนมัต ิเครื่องผลติน้ า 
ประปาคลีนวาร ี 
ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อชั่วโมง รวมฐานรากและ
งานติดต้ัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น  
บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลเหล่าใหญ่  
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
โดยการจัดหาเครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาด
เติมอากาศแบบน้ าหมุนวนและระบบล้าง
ย้อนสารกรองอัตโนมัต ิเครื่องผลิตน้ า 
ประปาคลีนวาร ีขนาดใหญ ่10  
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รวมฐานราก 
และงานติดต้ัง 

890,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เหล่าใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน และ
ขาดการระบุสินค้าการเกษตรที่ได้รับประโยชน ์
จากการซ่อมแซ่มระบบประปาหมู่บา้น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น  
บ้านจอมทอง หมู่ที่ 5  
ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยการจัดหา
เครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาด
เติมอากาศแบบน้ าหมุนวน
และระบบล้างยอ้นสารกรอง
อัตโนมัต ิเครื่องผลิต
น้ าประปาคลีนวารี  
ขนาดใหญ่ 10  
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  
รวมฐานรากและงานติดต้ัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น  
บ้านจอมทองหมู่ที ่5 ต าบลเหลา่ใหญ่  
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
โดยการจัดหาเครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาด
เติมอากาศ แบบน้ าหมุนวนและระบบลา้ง
ย้อนสารกรองอัตโนมัต ิเครื่องผลิตน้ า 
ประปาคลีนวาร ีขนาดใหญ ่10  
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รวมฐานราก 
และงานติดต้ัง 

890,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เหล่าใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการปรับปรุง 
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและ
ชุมชน และขาดการระบุสินค้าการเกษตรที่ได้รับ
ประโยชน์จากการซ่อมแซ่มระบบประปาหมู่บ้าน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น  
บ้านโนนบุปผา หมู่ที ่9  
ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยการจัดหา
เครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาด
เติมอากาศแบบน้ าหมุนวน
และระบบล้างยอ้นสารกรอง
อัตโนมัต ิเครื่องผลิตน้ า 
ประปาคลีนวาร ี 
ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง รวมฐานราก
และงานติดต้ัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น  
บ้านโนนบุปผา หมู่ที ่9 ต าบลเหลา่ใหญ ่ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
โดยการจัดหาเครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาด
เติมอากาศ แบบน้ าหมุนวนและระบบลา้ง
ย้อนสารกรองอัตโนมัต ิเครื่องผลิตน้ า 
ประปาคลีนวาร ีขนาดใหญ ่10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง รวมฐานรากและงานติดตั้ง 

890,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เหล่าใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน และ
ขาดการระบุสินค้าการเกษตรที่ได้รับประโยชน ์
จากการซ่อมแซ่มระบบประปาหมู่บา้น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 1 
ต าบลเหล่าใหญ่  
อ าเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์โดยการ
จัดหาเครื่องผลิตน้ าประปา 
ที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ า
หมุนวนและระบบล้างย้อน
สารกรองอัตโนมัติ  
เครื่องผลิตน้ าประปา 
คลีนวารี ขนาดใหญ ่ 
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
รวมฐานรากและงานติดต้ัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น  
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลเหล่าใหญ ่ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
โดยการจัดหาเครื่องผลิตน้ าประปาที่มีถาด
เติมอากาศ แบบน้ าหมุนวนและระบบลา้ง
ย้อนสารกรองอัตโนมัต ิเครื่องผลิตน้ า 
ประปาคลีนวาร ีขนาดใหญ ่10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง รวมฐานรากและงานติดตั้ง 

890,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เหล่าใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน และ
ขาดการระบุสินค้าการเกษตรที่ได้รับประโยชน ์
จากการซ่อมแซ่มระบบประปาหมู่บา้น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการ
สาธารณูปโภค บ่อขยะ
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 
หมู่ที่ 16 ปริมาณงานติดต้ัง
ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด  
2.5 กิโลวัตต์ พร้อมถังเก็บ
น้ าขนาด 20,000 ลิตร 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  
อ าเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการสาธารณูปโภค บ่อขยะ เทศบาล
เมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน 
ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
ขนาด 2.5 กิโลวัตต ์พร้อมถังเก็บน้ าขนาด 
20,000 ลิตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 
อ าเภอกุฉินารายณ ์จังหวัดกาฬสินธุ ์

453,000  เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ์ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชนและ
ขาดการระบุสินค้าการเกษตรที่ได้รับประโยชน ์
จากการติดตั้งระบบสูบน้ า 

  

24 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ 
การสาธารณูปโภค โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ์ หมู่ที ่9  
ปริมาณงาน ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์
ขนาด 2.5 กิโลวัตต์  
พร้อมถังเก็บน้ า 
ขนาด 20,000 ลิตร  
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  
อ าเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การสาธารณูปโภค โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ 9 ปริมาณงานระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด  
2.5กิโลวัตต์ พร้อมถังเก็บน้ าขนาด  
20,000 ลิตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

453,000  เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ์ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชมุชน และ
ขาดการระบุสินค้าการเกษตรที่ได้รับประโยชน ์
จากการติดตั้งระบบสูบน้ า 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ท าน้ าหมักชวีภาพ  
หมู่ที่ 1,2,6, และหมู่ที่ 7  
ต าบลดงสมบูรณ์  
อ าเภอทา่คันโท   
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

ท าน้ าหมักชวีภาพ หมู่ที่ 1,2,6, และหมูท่ี่ 7   
ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

  498,100  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาล 
ต าบลดงสมบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชมุชนและ
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ 

  

26 เพิ่มประสิทธิภาพสินค้า 
OTOP ของชุมชน  
ต าบลโนนบุรี สู่สากล  
อบรมพัฒนาสินค้า OTOP 
สร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์
เพิ่มช่องทางการตลาด 

เพิ่มประสิทธิภาพสินค้า OTOP ของชุมชน 
ต าบลโนนบุรี สู่สากลอบรมพัฒนาสินค้า 
OTOP สรา้งแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ 
เพิ่มช่องทางการตลาด 

  500,000  กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนบุร ี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชมุชน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ปลาน้ าจืด อบรมแปรรูปปลาน้ าจืด  113,980 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองหิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การระบุอาชีพและตลาดรองรับภายหลังการ
ฝึกอบรมเสร็จ รวมทั้งเป็นภารกิจปกตขิอง 
ส่วนราชการ  

  

28 ถนนคนเดิน ตลาดน้ าหนอง
หิน ถิ่นมะมว่งมหาชนก 

ถนนคนเดิน ตลาดน้ าหนองหิน ถิ่นมะมว่ง
มหาชนก 

407,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองหิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
ความชัดเจนในการบริหารจัดการวัสดุ รวมถึง 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจน 
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่น 
และชุมชน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 อบรมเกษตรกรการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ (รุ่นที่ 2) 

อบรมเกษตรกรการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ   481,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าลาดดงยาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผูด้้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การระบุตลาดรองรับภายหลังการฝึกอบรมเสร็จ  
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน  

  

30 เพิ่มศักยภาพการผลิต 
และการตลาดด้านปศุสัตว์ 
เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม 
ธนาคารโค กระบือเพื่อ
เกษตรกรตามพระราชด าร ิ

เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดดา้น 
ปศุสัตว์ เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม ธนาคารโค 
กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 

400,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพิมูล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชมุชน และ
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ส่งเสริมการผลิตแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลานิล 
และกุ้งก้ามกรามโดยใช้
นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

ส่งเสริมการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
ปลานิลและกุ้งกา้มกรามโดยใช้นวัตกรรม 
สู่การพัฒนาที่ยังยืน ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

 300,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัหิน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การระบุตลาดรองรับภายหลังการฝึกอบรมเสร็จ  
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่น 
และชุมชน  

  

32 อบรมผลิตปุ๋ยหมักชวีภาพ
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก 

อบรมเกษตรกรการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ 499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัหิน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก 

1. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
ชุมชน (จุดถ่ายภาพ)  
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์”  
3. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม และบรรจภุัณฑ์ (ต้นแบบ)  
4. กิจกรรมจัดจา้งผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดกาฬสินธุ ์(New Normal) 
5. กิจกรรมเปิดตลาดวัฒนธรรม วิถีชุมชน 
6. กิจกรรมจัดพิมพห์นังสือองค์ความรู ้
ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

11,511,250  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนในการ
แก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

34 ป้ายประชาสัมพันธ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์LED 

ป้ายประชาสัมพันธจ์ังหวัดกาฬสินธุ์ LED  13,300,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

กาฬสินธุ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนในการ
แก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 พัฒนาน้ าบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุน
เกษตรผสมผสาน 

พัฒนาน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อสนับสนุนเกษตรผสมผสาน 40 แห่ง 

20,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
ขาดการระบปุระเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งน้ า รวมทั้งเป็นภารกิจปกต ิ
ของส่วนราชการ 

  

36 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ า พื้นที่
ชลประทาน 2,355 ไร่  
บ้านบอนเขียว ต าบลนาขาม  
อ าเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า 
พื้นที่ชลประทาน 2,355 ไร่ บ้านบอนเขียว 
ต าบลนาขาม อ าเภอกฉุินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 24,600,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน 
ขาดการระบปุระเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์
จากการก่อสร้างสถานีสูบน้ า รวมทั้งเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ 

  

37 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตร
อินทรีย์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

1. ประชุมตรวจแปลง  
2. การลงพื้นที่ตรวจแปลง  
3. การประชุมกรรมการกลั่นกรองแปลง  
4. การประชุมรับรองแปลง  
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเกษตรอินทรีย์  
6. การอบรมเยาวชนนักพัฒนานวเกษตร
อินทรีย์  
7. การผลิตคลิปเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

  5,764,600  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนรวมทั้งเป็นภารกจิปกติของ 
ส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนต้นแบบ บนเส้นทาง
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

1. ประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
2. ประชุมวางแผนและออกแบบเส้นทาง 
การท่องเท่ียว 
3. ผลิตคลิปเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
จ านวน 48 คลิป  
4. สรุปบทเรียน  

  980,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนรวมทั้งเป็นภารกจิปกติของ 
ส่วนราชการ 

  

39 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อ าเภอนามน สู่วถิีชีวิตใหม่ 
(OTOP New Normal) 

1. ฝึกอบรม   
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตของกลุ่ม  

511,350  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การเชื่อมโยงกบัผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่แสดงถึง 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือ 
ผู้ยากไร้ในพื้นที่อ าเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

วัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 30 ครัวเรือน    500,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

41 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้านการเกษตรสู่มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย   
  

พัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร โดยระบบ
การกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

  4,500,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สงูอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
ขาดการระบปุระเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล รวมทั้งเป็นภารกจิ
ปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ส่งเสริมการแปรรูปมะม่วง ส่งเสริมการแปรรูปมะม่วง  156,700  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การระบุตลาดรองรับภายหลังการฝึกอบรมแล้ว
เสร็จและขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ  

  

43 ส่งเสริมการปลูกหม่อน 
เล้ียงไหม 

ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   490,200  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การระบุตลาดรองรับภายหลังการฝึกอบรม 
แล้วเสร็จ รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตอ้อย  

ส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
อ้อย  

 492,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญโดยชื่อโครงการ 
และวิธกีารไม่สอดคล้องกัน เป็นการสนับสนุนพันธุ์
อ้อย แต่ขาดการระบวุิธีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตอ้อย รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของ 
ส่วนราชการ  

  

45 การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม
ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว
กาฬสินธุ ์

1. จัดประชุมวางแผนงานเตรียมการ  
จัดประชุมวางแผนอนุมัตโิครงการฯ 
2. จัดซื้อพันธุ์กุ้งกา้มกราม 
3. ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
4. ติดตามประเมินผล 

   3,098,500  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานประมง 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง 
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน
เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชพี 

ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชพีเสริม 
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กบั
กลุ่มเป้าหมายระยะเวลาการฝึกอบรม  
30 ชั่วโมง จ านวน 18 รุ่น เป้าหมาย  
360 คน 

  860,400  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานกาฬสินธุ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากขาดรายละเอียด 
และสาระส าคัญในการระบุอาชพีและตลาดรองรับ
แรงงานภายหลังการอบรมแล้วเสร็จ รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ  

  

47 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในชุมชน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพร
ท้องถิ่นเพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
2. ส่งเสริมการปลูกและพัฒนาต่อยอด 
การแปรรูปสมุนไพรให้เป็นสินค้าของชุมชน 
“1 ชมรม 1 ผลิตภัณฑ์” 
3. จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้จาก 
การแปรรูป    
4. ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ 

  1,500,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนใน การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 พัฒนาคุณภาพชวีิต  
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วย
การแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพร อ าเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. ดอบรมผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาอาชีพ
ด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
จ านวน 140 คน  
2. ทีมดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  

   97,850  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการและซ้ าซ้อนกับโครงการที่เคย
ได้รับอนุมัติ 

  

49 ส่งเสริมการบริโภคสินค้า
เกษตรปลอดภัยเลือกใช้
สินค้า Q  

ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภยั
เลือกใช้สินค้า Q  

 1,900,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการ  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ไม่แสดงถึง 
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

50 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบน 
ทางหลวงหมายเลข 12  
ตอน ห้วยสีดา - ล าน้ าพาน 
ระหว่าง กม.610+000 - 
กม.620+900 เป็นช่วงๆ  
ต าบลยางตลาด  
อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์  

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 
12 ตอน ห้วยสีดา - ล าน้ าพาน ระหว่าง  
กม.610+000 - กม.620+900 เป็นช่วงๆ  
ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์  

    5,100,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนใน การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบน 
ทางหลวงหมายเลข 12  
ตอน ห้วยสีดา - ล าน้ าพาน 
ระหว่าง กม.623+035 - 
กม.625+582 เป็นช่วงๆ 
ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยาง
ตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 
12 ตอน ห้วยสีดา - ล าน้ าพาน ระหว่าง  
กม.623+035 - กม.625+582 เป็นช่วงๆ 
ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ ์

   3,300,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ไม่แสดงถึง 
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

52 พัฒนาชุมชนต้นแบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

พัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน    500,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานเกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

53 ติดต้ังไฟฟ้าสัญญาณจราจร 
(เขียวเหลืองแดง) บริเวณ
ทางแยก บนทางหลวง
หมายเลข 12 ตอน ล าน้ า
พาน - หนองผ้าอ้อม  
ที่ กม.643+300 ต าบลไผ ่ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ติดต้ังไฟฟ้าสัญญาณจราจร (เขียวเหลือง
แดง) บริเวณทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 
12 ตอน ล าน้ าพาน - หนองผ้าอ้อม  
ที่ กม.643+300 ต าบลไผ ่ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

   2,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เปน็ภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ์ หนา้ 28/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 เพิ่มผลผลิตการประมง 
ในแหล่งน้ า 

1. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้าน 
การประมง 
2. จัดประชุมและประชาคมชุมชนรอบๆ 
โครงการฯ ในการรับฟังความคิดเห็น 
3. จัดท าแผนชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง 
4. ประเมินปริมาณผลผลิตสัตว์น้ า 
ก่อนปล่อย 
5. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
6. ส ารวจและก าหนดพื้นที่แหล่งวางไข่ 
สัตว์น้ า 
7. จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ าร่วมชุมชน 
8. อบรมให้ความรู้สร้างจิตส านึกดา้น 
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
9. สรุปและประเมินผลโครงการ 

     493,800  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานประมง 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง 
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

55 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบน 
ทางหลวงหมายเลข 12  
ตอน ห้วยสีดา - ล าน้ าพาน 
ระหว่าง กม.601+035 - 
กม.608+925 เป็นช่วงๆ  
ต าบลหัวนาค าและต าบล
ยางตลาด อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 
12 ตอน ห้วยสีดา - ล าน้ าพาน ระหว่าง  
กม.601+035 - กม.608+925 เป็นช่วงๆ  
ต าบลหัวนาค าและต าบลยางตลาด  
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์

    5,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ์ หนา้ 29/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบน 
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน 
ตอนหนองผ้าอ้อม - สีแ่ยก
สมเด็จ ระหว่าง กม.
665+175 - กม.669+930 
เป็นช่วงๆ ต าบลยอดแกง  
อ าเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
หมายเลข 12 ตอน ตอน หนองผ้าออ้ม -  
สี่แยกสมเด็จ ระหวา่ง กม.665+175 - กม.
669+930 เป็นช่วงๆ ต าบลยอดแกง  
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์

    4,900,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

57 ติดต้ังเสาไฟประติมากรรม
ไดโนเสาร์ บริเวณเกาะกลาง
ถนนถีนานนท์ เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ต าบล
กาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

ติดต้ังเสาไฟประติมากรรมไดโนเสาร์ บริเวณ
เกาะกลางถนนถีนานนท์ เขตเทศบาลเมอืง
กาฬสินธุ์ ต าบลกาฬสินธุ ์อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

  30,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน 
โยธาธกิารและผังเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการยังไม่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

58 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
สวนไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ 
(Dino Park Kalasin)
บริเวณสวนสาธารณ 
ประโยชนแกงดอนกลาง  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสวนไดโนเสาร์
กาฬสินธุ์ (Dino Park Kalasin)  
บริเวณสวนสาธารณประโยชน์แก่งดอนกลาง  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

   38,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน 
โยธาธกิารและผังเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ์ หนา้ 30/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ติดต้ังเสาตุง บริเวณเมืองฟ้า
แดดสงยาง พระธาตุยาคู 
บ้านเสมา ต าบลหนองแปน  
อ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ติดต้ังเสาตุง บริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง  
พระธาตยุาคู บา้นเสมา ต าบลหนองแปน  
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์

   3,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน 
โยธาธกิารและผังเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

60 ปรับปรุงบ้านเรือนไทย 18 
อ าเภอ บริเวณเมืองฟ้าแดด 
สงยางพระธาตยุาคู  
บ้านเสมา ต าบลหนองแปน  
อ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ปรับปรุงบ้านเรือนไทย 18 อ าเภอบริเวณ
เมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู บ้านเสมา  
ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

     3,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน 
โยธาธกิารและผังเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ์ หนา้ 31/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 จัดท าป้ายบอกทาง 
แหล่งท่องเที่ยว  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

จัดท าป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

13,400,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครอืข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

62 ปรับปรุงลานตักบาทเทโว
โรหนะภูสิงห์ ต าบลโนนบุรี 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ ์

ปรับปรุงลานตักบาทเทโวโรหนะภูสิงห์  
ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ ์

   7,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน 
โยธาธกิารและผังเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ก่อสร้างห้องน้ าหอ้งส้ม
นักท่องเที่ยวและผูป้ฏิบัติ
ธรรม วัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) 
ต าบลโนนบุรี  
อ าเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างห้องน้ าหอ้งส้มนักท่องเท่ียวและ 
ผู้ปฏิบัติธรรมวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์)  
ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

   2,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงาน 
โยธาธกิารและผังเมือง

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

64 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า
ชุมชน เพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

1. ฟื้นฟู บูรณะ โดยการขุดลอกแหล่งน้ าเดิม 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกกัเก็บน้ า ให้มีปริมาณ
มากขึ้น เมื่อด าเนินการแลว้เสร็จ  
จะมีปริมาณน้ าที่ระดับเกบ็กักเพยีงพอ 
ต่อความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น/
ชุมชน เพื่อใช้ในการอุปโภค บรโิภค 
การเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์      
2. แหล่งน้ าในพื้นที่ ได้รับการปรับปรุง 
และพัฒนา         

  14,646,400  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

จังหวัดกาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
ขาดการระบุชนิดสินค้าเกษตรที่ได้รับประโยชน ์
จากการขุดลอก รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของ 
ส่วนราชการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ์ หนา้ 33/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง 
ถนนเข้าสถานีพัฒนาและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ล าปาว (สวนสะออน)  
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ ผวิจาราจร 
แอสฟัสติกคอนกรีต  
กว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางถนนเข้าสถานี
พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตวป์่า 
ล าปาว (สวนสะออน) ต าบลล าปาว  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ผิวจาราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง  
2.200 กิโลเมตร 

   10,000,000  จังหวัดกาฬสินธุ ์ แขวงทางหลวงชนบท
กาฬสินธุ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

66 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
6,020 ตารางเมตร  

ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ พื้นที่ไม่น้อยกวา่  
6,020 ตารางเมตร  

   2,129,000  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

67 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายภายในบ่อขยะเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ 16  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 215.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 860.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.25 เมตร  เทศบาลเมือง
กุฉินารายณ์ อ าเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายภายในบอ่ขยะ
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ 16  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860.00  
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ์
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

 499,600  เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ์ 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
รวมทั้งขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิด
สินค้าเกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
พร้อมห้องน้ าภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
ธัญญา บ้านสะอาดสมศรี  
หมู่ที่ 5,15 ขนาดกว้าง  
7.00  เมตร ยาว 20 เมตร 
ต าบลธัญญา อ าเภอ 
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์  

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ า
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา 
บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที ่5,15 ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 20 เมตร ต าบลธัญญา 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   

      404,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลธัญญา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

69 ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.  
หน้าฆ้องชัยมหามงคล 
ขนาดกวา้ง 62.00 เมตร   
ยาว 62.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  
3,844.00 ตารางเมตร  
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หน้าฆอ้งชัยมหามงคล 
ขนาดกวา้ง 62.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 3,844.00 ตารางเมตร ต าบลฆ้องชัย
พัฒนา อ าเภอฆอ้งชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

   1,910,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ฆ้องชัยพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง 
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. 
จ าหน่ายและบริการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ศาลหลักเมือง กว้าง 50 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมรางระบายน้ า 
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร สถานที่
ก่อสร้าง ศาลหลักเมือง 
ท่าคันโท หมู่ที่1 ต าบล 
นาตาล อ าเภอทา่คันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. จ าหนา่ยและบริการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ศาลหลักเมือง กว้าง 50 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมรางระบายน้ า พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย 
กว่า 2,500 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง 
ศาลหลักเมืองท่าคันโท หมู่ที ่1 ต าบล 
นาตาล อ าเภอทา่คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  2,447,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลท่าคันโท 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากโครงการไม่แสดงถึง
ความเชื่อมโยงที่กอ่ให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพหรือ
วิสาหกจิชุมชน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  

71 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนน
สายบ้านโพธิแ์สง หมู่ที่ 7- 
บ้านพรหมสวา่ง หมู่ที่ 8  
ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
ขนาด 1.80x1.80 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง 
ต าบลภูแล่นช้าง อ าเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบา้นโพธิ์
แสง หมู่ที่ 7- บ้านพรหมสว่าง หมู่ที่ 8  
ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 
เมตรกว้าง 6.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง  
ต าบลภูแล่นช้าง อ าเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

    315,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ภูแล่นช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ์ หนา้ 36/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนน
สายกุดดินดาน บ้านพรหม
สว่าง หมู่ที่ 8  
ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
ขนาด 1.80x1.80 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ชนิด 3 ช่อง 
ต าบลภูแล่นช้าง อ าเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายกุดดินดาน 
บ้านพรหมสวา่ง หมู่ที่ 8 ท่อลอดเหลี่ยม   
ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร กว้าง 6.00 
เมตรชนิด 3 ช่อง ต าบลภูแล่นชา้ง  
อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ์

    315,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ภูแล่นช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  

73 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายทางบ้านผู้ชว่ยถาวร  
อินท ามา - บา้นพ่อพิมวงศ์ 
เขจรนารถ บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 850 เมตร  
ต าบลสงเปลือย  
อ าเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นผู้ช่วย
ถาวร อินท ามา - บ้านพอ่พิมวงศ์  
เขจรนารถ บ้านสงเปลอืย หมู่ที ่1  
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
850 เมตร ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

       496,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสงเปลือย 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  

74 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายทางบ้านพ่อเถาวัลย ์
การอรุณ - บ้านแม่เสมยีน 
ชุมนุม บ้านเหล่าง้ิว หมู่ที่ 3 
กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
215 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
860 เมตร ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้น 
พ่อเถาวัลย์ การอรุณ - บ้านแม่เสมียน  
ชุมนุม บ้านเหล่าง้ิว หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860เมตร ต าบล 
สงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    486,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสงเปลือย 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 กระจายน้ าเพื่อการเกษตร
ด้วยระบบทอ่ จากโครงการ
พระราชด าริสู่โคกหนองนา
โมเดล ระยะทางรวม  
960 เมตร บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 11 ต าบลล าปาว 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

กระจายน้ าเพื่อการเกษตรด้วยระบบทอ่ 
จากโครงการพระราชด าริสู่โคกหนองนา
โมเดล ระยะทางรวม 960 เมตร  
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่11 ต าบลล าปาว  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ ์

    493,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองสอ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมีลักษณะ
คล้ายกับโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ 
กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการ 

  

76 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายล าน้ าดอกไม้ หมู ่12  
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ปริมาณ
งานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายล าน้ าดอกไม้  
หมู่ 12 ต าบลหวังัว อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
880 ตารางเมตร  

   490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวังัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  

77 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายบ้านหนองกุง หมู ่13  
ไปริมหนองอาคาร
สาธารณประโยชน์ ต าบล 
หัวงัว อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นหนองกุง  
หมูท่ี่ 13 ไปริมหนองอาคารสาธารณประโยชน์ 
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
880 ตารางเมตร  

  490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวงัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายภายในหมู่บา้นโคก 
คันจ้อง หมู่ 11 ไปล าหว้ย
ดอกไม้ ต าบลหวังัว อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
4 เมตร ระยะทาง  
220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายภายในหมู่บ้านโคก
คันจ้อง หมู่ 11 ไป ล าห้วยดอกไม้ ต าบล 
หัวงัว อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  

 490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวังัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  

79 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายบ้านหนองกุง หมู่ที ่13  
ไปดอนมะมาย ต าบลหวังัว  
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นหนองกุง  
หมู่ที่ 13 ไปดอนมะมาย ต าบลหัวงัว  
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  

     490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวังัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายเรียบล าน้ าดอกไม้  
หมู่ 12 ต าบลหวังัว อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเรียบล าน้ าดอกไม้ 
หมู่ 12 ต าบลหวังัว อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
880 ตารางเมตร  

     490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวังัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  

81 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายภายในหมู่บา้นโคก 
คันจ้อง หมู่ 11 ไปวัดบุญมี
โคกคันจ้อง ต าบลหวังัว  
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายภายในหมู่บ้านโคก
คันจ้อง หมู่ 11 ไป วัดบุญมีโคกคันจอ้ง  
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
880 ตารางเมตร  

  490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวงัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายบ้านเสียว หมู่ที ่5  
ไปดอนยาง ต าบลหัวงัว  
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นเสียว หมู่ที่ 5 
ไปดอนยาง ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880  
ตารางเมตร  

   490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวังัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  

83 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายก่อไผ่แล้ง หมู่ที ่5  
ไป คลองชลประทาน CR    
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกอ่ไผ่แล้ง หมูท่ี่ 5 
ไปคลองชลประทาน CR ต าบลหัวงัว  
อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  

      490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวงัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายบ้านเสียว หมู่ที ่5 ไป 
วัดป่าสันติวาสอินทราราม 
(ตอนที่ 2) ต าบลหวังัว  
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นเสียว หมู่ที่ 5 
ไปวัดป่าสันติวาสอินทราราม (ตอนที่ 2)   
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
880 ตารางเมตร  

  490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวังัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  

85 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สาย ทางหลวงชนบท  
กส2015 ไป ล าน้ าดอกไม้  
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ปริมาณ
งานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท 
กส2015 ไป ล าน้ าดอกไม้ ต าบลหวังัว  
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  

 490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวังัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายทางหลวงชนบท  
กส2156 ไปบ้านหนองลุมพุก 
หมู่ที่ 8 ต าบลหัวงัว อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท 
กส2156 ไป บ้านหนองลุมพุก หมู่ที ่8    
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  
4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
880 ตารางเมตร 

    490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวังัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

87 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายทางบ้านกุดสังข์ หมู่ที ่4 
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
4 เมตร ระยะทาง  
220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
880 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นกุดสังข์ 
หมู่ 4 ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 

       490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวังัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายบ้านลาดสระบัว หมู่ที่ 3 
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 216 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นลาดสระบวั 
หมู่ที่ 3 ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ปริมาณงาน ผวิจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 216 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880  
ตารางเมตร   

  490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวงัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง  

  

89 ก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล.  
เพื่อการเกษตร (ลานตาก
ข้าวเปลือก) ขนาดกวา้ง  
30, 5 เมตร ยาว 100 , 95 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,674 ตารางเมตร ต าบล
เหล่าอ้อย อ าเภอร่องค า 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล. เพื่อการเกษตร  
(ลานตากขา้วเปลือก) ขนาดกวา้ง 30, 5 
เมตร  ยาว 100, 95 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,674 ตาราง
เมตร ต าบลเหล่าอ้อย อ าเภอร่องค า  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

916,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเหล่าออ้ย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาดการ
ระบุกลุ่มเป้าหมายอาชีพ/ขาดการรวมกลุ่มเกษตรกร 
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งขาดการระบุกลุ่มเป้าหมายการผลิต
และชนิดสินค้าเกษตร 

  

90 ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมสร้าง
ถนนทางหลวงท้องถิ่น  
เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายข้างลาน ต าบลพืชผล - 
องค์การบริหารส่วนต าบล
สมเด็จ บ้านหนองบวัโดน 
หมู่ที่ 7 ต าบลสมเดจ็ อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ์

ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น เป็นผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายขา้งลาน  
ต าบลพืชผล - องค์การบริหารส่วนต าบล
สมเด็จ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,225.0 ตารางเมตร 

498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสมเด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมสร้าง
ถนนทางหลวงท้องถิ่น  
เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเทศบาลสมเด็จ –  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ 9 ต าบลสมเด็จ  
อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 245.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 1,225.0  
ตารางเมตร  

ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนทางหลวง
ท้องถิ่น เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายเทศบาลสมเด็จ - หมู่9 บา้นโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 9 ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 245.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,225.0 ตารางเมตร  

      498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสมเด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

92 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านอาหาร
ปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร
ปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว อ าเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

 500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนบุร ี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่ได้แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษบกิจท้องถิ่นและชุมชน 
ตลอดจนความยั่งยืนของโครงการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อ 
การท่องเท่ียว ต าบลภูสิงห ์ 
(เจ้าบ้านที่ดี) 

ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเท่ียว 
ต าบลภูสิงห์ (เจ้าบ้านที่ดี) 

 250,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลภูสิงห ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาดอาชีพ
รองรับภายหลังการฝึกอบรมและไม่แสดงถึง 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  

  

94 ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ต าบลภูสิงห ์

ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต าบลภูสิงห ์  250,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลภูสิงห ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาดอาชีพ
รองรับภายหลังการฝึกอบรมและไม่แสดงถึง 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายบ้านโคกส าราญ หมู่ที ่1 
(ข้างโรงเรียนบ้านโคก
ส าราญ) ต าบลส าราญใต้  
อ าเภอสามชยั จังหวัด
กาฬสินธุ ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นโคกส าราญ 
หมู่ 1 (ข้างโรงเรียนบ้านโคกส าราญ)  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร  
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร ต าบลส าราญใต้ อ าเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

   499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลส าราญใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

96 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 
บ้านโพนทองถนนเชื่อมไป
เขต ต าบลส าราญ ต าบล
ส าราญใต้ อ าเภอสามชยั 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่10 บ้านโพนทอง
ถนนเชื่อมไปเขตต าบลส าราญ กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 175 เมตรพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลส าราญใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

97 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที ่13 
(ข้างโรงเรียนถึง หมู่ที่ 8) 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 175 เมตร  
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ต าบลส าราญใต้  
อ าเภอสามชยั  
จังหวัดกาฬสินธุ ์
  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นหนองไผ่  
หมูท่ี่ 13 (ข้างโรงเรียนถึง หมู่ที ่8)  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตรพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร  
หนา 0.15 เมตร ต าบลส าราญใต้  
อ าเภอสามชยั จังหวัดกาฬสินธุ ์

     499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลส าราญใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะหนองบัวบาน 
บ้านหนองริวหนัง หมู่ที่ 1,5 
ต าบลล าหนองแสน  
อ าเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
หนองบัวบาน บ้านหนองริวหนัง หมู่ที่ 1,5  
ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

   6,647,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองกุงศรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ 

  

99 อบรมการท าธุงอีสาน อบรมการท าธุงอีสาน     127,950  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองหิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการอบรม 
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่น 
และชุมชน  

  

100 พัฒนาศูนย์กลางรวบรวม 
และแปรรูปมะมว่งมหาชนก 

พัฒนาศูนย์กลางรวบรวม และแปรรูป
มะม่วงมหาชนก 

    694,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองหิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ส่งเสริมฝึกอาชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ต าบลค าเหมือดแก้ว 

ส่งเสริมฝึกอาชีพส าหรับผู้สูงอาย ุ 
ต าบลค าเหมือดแกว้ 

    222,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าเหมือดแก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การระบุรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
และเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ  

  

102 อบรมการจัดท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

อบรมเกษตรกรการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ      481,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าเหมือดแก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การระบุรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
และเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 อบรมการจัดท าปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ 

อบรมเกษตรกรการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ   481,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าเหมือดแก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด 
การระบุรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
และเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ 

  

104 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายบ้านเนินลาด หมู่ที่ 9 
- บ้านหนองแวงม่วง  
ต าบลกุดโดน ต าบลห้วยเม็ก  
อ าเภอหว้ยเมก็  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
166.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 830 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นเนินลาด  
หมู่ที่ 9 - บ้านหนองแวงม่วง ต าบลกุดโดน  
ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ กว้าง 5.00 เมตรยาว 166.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 830 ตารางเมตร 

 500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าลาดดงยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายบ้านป่ายาง หมู่ที ่5 - 
บ้านหนองหว้า ต าบล 
ห้วยเม็ก อ าเภอหว้ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
166.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 830 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นป่ายาง หมู่ที่5 
บ้านหนองหว้า ต าบลหว้ยเม็ก  
อ าเภอหว้ยเมก็ จังหวัดกาฬสินธุ ์กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 830  
ตารางเมตร 

  500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าลาดดงยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

106 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายบ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 12  
- บ้านห้วยม่วง  
ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอ 
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
830 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านกุดท่าลือ  
หมู่ 12 - บ้านหว้ยมว่ง ต าบลห้วยเม็ก  
อ าเภอหว้ยเมก็ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผวิจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 830 ตารางเมตร 

   500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าลาดดงยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

107 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน
เขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเจ้าทา่ สายทาง
สายจากคลองชลประทาน
สายใหญ่ ถึง นานายสมชัย 
วันนุกูล บา้นดงลิง 11  
กว้าง  5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร 
ต าบลเจ้าท่า  
อ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า สายทาง 
สายจากคลองชลประทานสายใหญ่  
ถึงนานายสมชัย วันนกุูล บา้นดงลิง 11  
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 180.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 900.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร ต าบลเจ้าท่า  
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                               

440,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเจ้าทา่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

108 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน
เขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเจ้าทา่ สายทาง
สายจากบ้านนายเฉลิม  
หันไชยโชติ ถึงคลองน้ าป่า 
บ้านโนนรัง 4  
กว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางรวม 135.00 เมตร  
หนา 0.1 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 540.00  
ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.00 เมตร  
ต าบลเจ้าท่า อ าเภอ 
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเจา้ท่า สายทางสาย 
จากบา้นนายเฉลิม หันไชยโชติ  
ถึงคลองน้ าป่า บ้านโนนรัง 4  
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม  
135.00  เมตร หนา 0.1 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 540.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.00 เมตร ต าบลเจ้าท่า 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์

 229,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเจ้าทา่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายดอนปู่ตา บ้านกุด 
เชือมหมู่ที่3 – องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าชี  
ต าบลล าชี อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
4 เมตร ระยะทางยาว  
237 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5  
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 948 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนปู่ตา บา้นกุด
เชือม หมู่ที่3-องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5  เมตร ต าบลล าชี 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   

500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลล าช ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

110 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
บ้านหนองพอก หมู่ที ่1  
สายรอบบา้น ถนนขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00 เมตร  
หนา 0.15 หรือพื้นที ่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 830  
ตารางเมตร ต าบลสะอาด
ไชยศรี อ าเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองพอก หมู่ที่ 1 
สายรอบบา้น ถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00 เมตรหนา 0.15 หรือพื้นที ่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร  
ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

    496,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะอาดไชยศร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายหนองเบนถึงกุดโง้ง  
หมู่ที่ 6 บ้านปลาเค้าน้อย  
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
4 เมตร ระยะทาง 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองเบนถึงกุดโง้ง 
หมู่ที่ 6 บ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง   
อ าเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร  

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลล าคลอง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  

112 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายหน้าโรงสีนายหนูบน  
อิ่มประสงค์ หมู่ที่ 3  
บ้านหาดทอง ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
3 เมตร ระยะทาง 265 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 795 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนา้โรงสีนาย 
หนูบน อิ่มประสงค์ หมู่ที ่3 บา้นหาดทอง  
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 3  เมตร 
ระยะทาง 265 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
795 ตารางเมตร  

     495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลล าคลอง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ โดยไม่มีผู้ลงนาม 
(หัวหน้าสว่นราชการ) ในแบบฟอร์มเสนอโครงการ 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจน 
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งขาดการระบุกลุ่มเป้าหมายการผลิต
และชนิดสินค้าเกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายรอบกุดฟ้าน้อย -  
กุดฟ้าใหญ ่หมู่ที่ 10  
บ้านหนองม่วง ต าบล 
ล าคลอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
4 เมตร ระยะทาง 202 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 808 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  สายรอบกุดฟา้น้อย - 
กุดฟ้าใหญ ่หมู่ที่ 10 บา้นหนองมว่ง     
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 202 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
808 ตารางเมตร  

  495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลล าคลอง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ โดยไม่มีผู้ลงนาม 
(หัวหน้าสว่นราชการ) ในแบบฟอร์มเสนอโครงการ 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจน 
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งขาดการระบุกลุ่มเป้าหมายการผลิต
และชนิดสินค้าเกษตรท่ีใช้ในการขนส่ง 

  

114 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 -
บ้านดอนล าดวน  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
3 เมตร ยาว 298 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 894 ตารางเมตร 
ต าบลโนนสูง อ าเภอ 
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นโนนสูง  
หมู่ที่ 7 - บ้านดอนล าดวน ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 298 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 894 ตารางเมตร ต าบลโนนสูง  
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์

   493,960  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนสูง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
สายบ้านโพนสวาง - ดอนขี  
ต าบลโนนสูง อ าเภอ 
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
4 เมตร ยาว 223 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 892 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นโพนสวาง - 
ดอนขี ปริมาณงาน ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
892 ตารางเมตร ต าบลโนนสูง  
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์

     493,960  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนสูง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

116 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายบ้านทา่งาม - บ่อนไก ่
หมู่ที่ 9  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นท่างาม -  
บ่อนไก่ หมู่ที ่9 ปริมาณงาน ผวิจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 259 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,036  
ตารางเมตร ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

   498,900  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลอุ่มเม่า 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

117 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
เส้นบ้านโคกกลาง - คุ้มโนน
สะเดา กวา้ง 5 เมตร ยาว 
217 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,085 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
ต าบลดงมูล  
อ าเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นบ้านโคกกลาง 
- คุ้มโนนสะเดา กวา้ง 5 เมตร ยาว 217 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,085 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร ต าบลดงมูล  
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ์

   660,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงมูล 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายบ้านทรายเงิน หมู่ที่ 3  
- บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 
(5ธันวา) ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 173.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 865.00 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นทรายเงิน  
หมู่ที่ 3 - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 (5 ธันวา) 
ต าบลทรายทอง อ าเภอห้วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865.00 ตาราง
เมตร ต าบลทรายทอง อ าเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

   499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
ขาดการระบกุลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้า
เกษตรที่ใช้ในการขนส่ง 

  

119 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัด
กาฬสินธุ์ พระธาตยุาคู 
อุทยานทวารวด ีเทศบาล
ต าบลหนองแปน อ าเภอ
กมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว จังหวดั
กาฬสินธุ์ พระธาตยุาคู อุทยานทวารวด ี
เทศบาลต าบลหนองแปน อ าเภอกมลไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ ์(ก่อสรา้งลานจอดรถ  
ผิวแบบ ASPHAL CONCRETE พื้นที่ไมน่้อย
กว่า 1,943 ตารางเมตร ก่อสร้างลานทาง
เช่ือมผิวแบบASPHAL CONCRETE พื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 1,943 ตารางเมตร ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง เสาไฟฟ้า 13 ต้นก่อสร้างห้องน้ า 
คอนกรีต 1 ชั้น ชนิด 6 ห้อง จ านวน 2 หลัง 
พื้นที่หลังละ 13.50 ตารางเมตร) 

  3,323,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองแปน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาฬสินธุ์ หนา้ 57/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสาธารณะหนองใหญ่ 
บ้านยอดแกง หมู่ที ่2  
ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ปริมาณงาน 
พื้นคสล. กว้าง 4 เมตร  
ยาว 608 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,432 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งราวสแตนเลส 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,120 เมตร  

ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
หนองใหญ่ บ้านยอดแกง หมู่ 2 ต าบล 
ยอดแกง อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์
ปริมาณงานพื้น คสล. กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 608 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,432 ตารางเมตร พร้อมตดิตั้ง
ราวสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,120 เมตร  

2,000,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยอดแกง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  

  

รวม 120 โครงการ 389,880,200  
 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดมหาสารคาม 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

มหาสารคาม 549,542,189 558 556,971,700 473 282,385,300 85 274,586,400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 1/376 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดมหาสารคาม 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนน
สุขาภิบาล 1 (หน้า สพป.  
มค.เขต 3) หมู่ที่ 2 ต าบล 
หัวขาวง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ช่วงที่ 1 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 10.50 เมตร 
ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร   
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 17 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
รวมพื้นที่ก่อสร้างช่วงที่ 1, 2 
และ ช่วงที่ 3 ไม่น้อยกว่า 
811.50 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 1  
(หน้า สพป. มค. เขต 3) หมู่ที ่2   
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 10.50 เมตร  
ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 409.50 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 3 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีก่่อสร้างไม่น้อย
กว่า 300.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง
ช่วงที่ 1 2 และ ช่วงที่ 3 ไม่น้อยกว่า 
811.50 ตารางเมตร 

       440,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
จ านวน 1,088 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

440,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 2/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
รางระบายน้ า รูปตัวยู ซอย
ราษฏร์พัฒนา 1 หมู่ 11 
ต าบลโกสุมพิสยั อ าเภอโกสุม
พิสัย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3 
เมตร ยาว 48 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่  
144 ตารางเมตรพร้อม 
รางระบาย รูปตวัย ูขนาด
กว้างภายใน 0.30 เมตร  
ยาว 48 เมตร ลึกภายใน
เฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อม 
ฝาปิด ค.ส.ล.  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า รูป
ตัวยู ซอยราษฏร์พัฒนา 1 หมู่ 11  
ต าบลโกสุมพิสยั อ าเภอโกสุมพิสัย ขนาดผิว 
จราจร กวา้ง 3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 144 
ตารางเมตร พร้อมรางระบาย  
รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร 
ยาว 48 เมตร ลึกภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.  

       190,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า 
รูปตัวยูในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าวและพืชผกั) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,262 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

190,000 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอยน้ า
ดื่มไพบูลย์ หมู่ที่ 12 ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 158 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
474  ตารางเมตร พร้อมมี
ลูกรังพื้นทางหนา 0.30 เมตร 
หรือลงลูกรังไม่น้อยกว่า 142 
ลูกบาศก์เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอยน้ าดื่มไพบูลย ์ 
หมู่ที่ 12 ขนาดผวิจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 474 ตารางเมตร  
มีลูกรังไม่น้อยกว่า 142 ลูกบาศก์เมตร 

       256,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,282 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

256,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 3/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

4 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  
ซอยธีรธรรม 2 (หมู่ที่ 10) 
ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
825 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  ซอยธีรธรรม 2 
 (หมู่ที่ 10) ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร 

       455,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,006 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

455,000 

5 ปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.   
ซอยธีรธรรม 1 (หมู่ที่ 10)  
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 151 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
755 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยธีรธรรม 1 หมู่ที่ 
10  ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 151 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีก่่อสร้างไม่น้อย
กว่า 755 ตารางเมตร 

       417,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,006 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

417,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 4/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยบัวลอย (แยกบ้านนาง
ขันค า ภูน้ าเย็น) หมู ่23  
ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
122 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
488 ตารางเมตร 
มีไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวลอย (แยกบ้าน
นางขันค า ภูน้ าเย็น)  หมู่ 23 ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
488 ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร  

       264,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 637 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที 

264,000 

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
ข้างโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
(จากถนนราษฏร์บูรณะไป
ทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้) 
หมู่ 13 ต าบลหวัขวาง อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร 
มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ยขา้งละ 
0.50 เมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างโรงเรียนโกสุม
วิทยาสรรค์ (จากถนนราษฏร์บูรณะ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงใต้) หมู่ 13  
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร มีไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร 

       499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 931 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 5/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
ซอยเลิศส าราญ 1 (ต่อจาก 
ค.ส.ล. เดิม) หมู่ที่ 23 ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  
ยาว 104 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 312 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอยเลิศส าราญ 1  
(ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) หมู่ที่ 23 ต าบลหวั
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 104 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีก่่อสร้างไม่น้อย
กว่า 312 ตารางเมตร  

       164,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 637 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

164,000 

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ถนนโนนไฮ (แยกซอยเห็ดรุ่ง
อรุณ) หมู่ที่ 23 ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว  
84 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
252 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโนนไฮ (แยกซอย
เห็ดรุ่งอรุณ) หมู่ที่ 23 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร 

      132,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 637 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

132,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 6/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
ซอยอุดรทรัพย์ 1 หมู่ที่ 23  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 174 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่  
522 ตารางเมตร มีไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ  
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอุดรทรัพย ์1 
หมู่ที่ 23  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร  
ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร มีไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร 

       302,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 637 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

302,000 

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
ถนนดงรังพัฒนา (แยกบา้น
นางชลิดา) หมู่ที่ 12 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 58 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 232 ตารางเมตร  
มีไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดงรังพัฒนา (แยก
บ้านนางชลิดา) หมู่ที ่12 ขนาดผวิจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 232 
ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้ง
ละ 0.50 เมตร 

       125,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 870 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

125,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 7/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   
ซอยธนารักษ์ 5 หมู่ที่ 13 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 205 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง 
ไม่น้อยกวา่ 
820 ตารางเมตร มีไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ  
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยธนารักษ์ 5 หมู่ที่ 
13 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 205 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอ่สร้างไม่
น้อยกว่า 820 ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร 

       450,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 931 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

450,000 

13 ปรับปรุงถนนคอนกรึตเสริม
เหล็ก ซอยหนองโดน (ช่วง
ต่อจากขยายผิวจราจร ถนน 
ค.ส.ล. เดิมไปทางทิศ
ตะวันออก) หมู่ที ่24 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
314 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
942 ตารางเมตร  

ปรับปรุงถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยหนอง
โดน (ช่วงต่อจากขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. 
เดิมไปทางทิศตะวันออก) หมู่ที ่24  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
942 ตารางเมตร  

       498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรึตเสริมเหล็กใน
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 737 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 8/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

14 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนน
ขวัญเมือง หมู่ที่ 12  ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ช่วงที่ 1 
จากทางหลวงหมายเลข 208 
ฝั่งทิศตะวันออกไปทางทิศใต้ 
ขยายผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 
1.10 เมตร ยาว 89 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 
จากทางหลวงหมายเลข 208 
ฝั่งทิศตะวันตกไปทางทิศใต้ 
ขยายผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 
1.00 เมตร ยาว 84 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 
จากหา้แยกบา้นนายอ านาจ 
โพธิ์ศรีไปทางทิศเหนือ ขยาย
ผิวจราจร กวา้งเฉลี่ย 1.20 
เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนนขวัญเมือง หมู่ที่ 
12 ช่วงที่ 1 จากทางหลวงหมายเลข 208 ฝั่ง
ทิศตะวันออกไปทางทิศใต้ ขยายผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 1.10 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
97.90 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากทางหลวง
หมายเลข 208 ฝั่งทิศตะวันตกไปทางทิศใต้ 
ขยายผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 
84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอ่สร้าง
ไม่น้อยกวา่ 84 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 จากห้า
แยกบา้นนายอ านาจ โพธิ์ศรีไปทางทิศเหนือ 
ขยายผิวจราจรกกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร 

       221,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
พืชผัก) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่าย 
สู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน  
870 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

221,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 9/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

15 ปรับปรุงถนนดิน สายบา้น
แก่งโกสุม หมู่ที่ 18 จุดที่รอบ
สระแจ้งตูม  
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
โดยเสริมผิวหินคลุก  
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,585 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 
6,340 ตารางเมตร  

ปรับปรุงดินโดยลงหินคลุกรอบหนองแจง้ตูม 
บ้านแก่งโกสุม หมู่ที ่18  ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผวิ
จราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,585.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 951 ลกูบาศก์
เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงดินโดยลงหินคลุกรอบหนองแจ้ง
ตูม เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ในพื้นที่ออกไปจ าหนา่ย 
สู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
951 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสรา้งถนน 
จ านวน 23 คน คนละ 320 บาท เป็นเวลา 20 วัน 
คิดเป็นเงิน 147,200 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

16 ปรับปรุงดิน สายคุยโพธิ ์หมู่
ที่ 15 จุดที่จากถนนลาดยาง
เรียบคลองชลประทานรอบ
หมู่บ้านเดิม ถึง เรียบคลอง
ชลประทานตลอดแนวเขต
หมู่บ้าน ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยเสริมผิวหิน
คลุก กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 1,268 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  
6,340 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจาก
ถนนลาดยางเรียบคลองชลประทานรอบ
หมู่บ้าน บา้นคุยโพธิ ์หมู่ที่ 15 ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามผวิ
จราจร ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,585.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
951 ลูกบาศก์เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจาก
ถนนลาดยางในชุมชน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 795 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 10/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
บ้านดอนกลอยหมู่ที ่6  
จากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทุ่ง
เมืองค า ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 892 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนกลอยหมูท่ี่ 6 
จากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทุ่งเมืองค า ต าบลหัว
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 515 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
บ้านโชคชัย หมู่ที่ 4 จากถนน 
ค.ส.ล. เดิมไปทางดอนปู่ตา 
ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 
 กวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 223.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 892 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโชคชัย หมู่ที่ 4 
จากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางดอนปู่ตา ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 844 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 11/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศรี
สุข หมู่ที่ 5 จากถนน 
ค.ส.ล. เดิมไปร่องเหมือง 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 223.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
892 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศรีสุข หมู่ที ่5 จาก
ถนน ค.ส.ล. เดิมไปร่องเหมือง ต าบลหัว
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 
223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 722 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่า
งาม หมู่ที่ 14 จากที่นานาง
ละหม่อง ใจหาร ไปทางถนน
สายโกสุม เชียงยืน ต าบลหวั
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 295.00 
เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 885 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ  
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่างาม หมู่ที่ 14 
จากที่นานางละหม่อง ใจหาร ไปทางถนน
สายโกสุม -  โสกขุ่น ต าบลหัวขวาง อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 295.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 551 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 12/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองยางหมู่ที่ 7 จากถนน 
ค.ส.ล. เดิม ไปโพนผีผ่อ 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
295.00 เมตร หนา 
 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
885 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ  
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองยางหมูท่ี่ 7 
จากถนน ค.ส.ล. เดิมไปโพนผีผ่อ ต าบลหัว
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและพืชผัก)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน จ านวน 929 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
พงษ์พัฒน์ธานี หมู่ที่ 21 
(จากถนน ค.ส.ล. เดินไป
หนองลาด) ต าบลหวัขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 223.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 892 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านพงษ์พัฒนธ์าน ี
หมู่ที่ 21 (จากถนน คสล.เดินไปหนองลาด) 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 223.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 267 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 13/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
แก่งโกสุม หมู่ที่ 16 ต่อจาก
ถนน ค.ส.ล. เดิมเรียบคลอง
ชลประทานไปทาง 
โนนนกหอ ต าบลหวัขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 223.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 892 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแก่งโกสุมหมูท่ี่ 16 
จากถนน ค.ส.ล. เดิม เรียบคลองชลประทาน
ไปทางโนนนกหอ ต าบลหวัขวาง อ าเภอ
โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 223.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 345 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

24 ก่อสร้างลานตากข้าว ค.ส.ล.  
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 9 ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
25 เมตร ยาว  
35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 875 ตารางเมตร 

ก่อสร้างลานตากข้าว ค.ส.ล.  บ้านหนองยาง 
หมู่ที่ 9 ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
5,600 ตารางเมตร 

       495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างลานตากข้าว ค.ส.ล.  
ในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นพื้นที่ตากผลผลิต
ทางการเกษตร (ขา้ว) กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
1,648 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 14/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

25 ขุดลอกกุดชีหลงบ้านโชคชัย 
หมู่ที่ 4 ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาณ 
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
13,392 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกกุดชีหลงบ้านโชคชัย หมู่ที่ 4 ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปากบนกวา้ง 12.00 เมตร 
ปากล่างกว้าง 10.00 เมตร ยาว 487 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อย
กว่า 13,392 ลูกบาศก์เมตร 

500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหา 
รส่วนต าบลหัวขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกกุดชีหลง เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าให้มีความจุมากขึ้น และเกษตรกรสามารถใช้ใน
การอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร ได้แก่ ปลูก
ข้าว และพืชผกัต่างๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 841 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

26 ขุดลอกหนองอิสานเขยีวบ้าน
ศรีสุข หมู่ที่ 5 ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 13,392  
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองอีสานเขยีว บ้านศรีสุข หมูท่ี่ 5 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ปากบนกวา้ง 15.00 เมตร  
ปากล่างกว้าง 9.00 เมตร ยาว 372.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อย
กว่า 13,392  ลูกบาศก์เมตร 

       493,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองอิสานเขียว เพือ่ใช้เป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าให้มีความจุมากขึ้น และเกษตรกรสามารถ
ใช้ในการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร ได้แก่ 
ปลูกข้าว และพืชผักต่างๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 722 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 15/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

27 ขุดลอกหนองยาง บ้านหนอง
ยาง หมู่ที ่7 ต าบลหวัขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า 13,392 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองยาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ปากบนกวา้ง 12.00 เมตร  
ปากล่างกว้าง 10.00 เมตร ยาว 487.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อย
กว่า 13,392 ลูกบาศก์เมตร 

       498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองยาง บา้นหนองยาง เพื่อใช้
เป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้มีความจุมากขึ้น และ
เกษตรกรสามารถใช้ในการอปุโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตร ได้แก ่ปลูกขา้ว และพืชผกัตา่งๆ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 929 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 

28 ขุดลอกหนองอีเลิง บ้านแก่ง
โกสุม หมู่ที ่8 ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่า  
13,425 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองอีเลิง บ้านแก่งโกสุม หมู่ที ่8 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ปากบนกวา้ง 10.00 เมตร 
ปากล่างกว้าง 5.00 เมตร ยาว 716.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ปริมาณดินขุด 
รวมไม่น้อยกว่า 13,425 ลูกบาศก์เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองอีเลิง เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าให้มีความจุมากขึ้น และเกษตรกรสามารถใช้ใน
การอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร ได้แก่ ปลูก
ข้าว และพืชผกัต่างๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 696 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 16/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

29 ขุดลอกกุดชีหลงสถานีสูบน้ า
หัวขวาง 2  หมู่ที่ 10  ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณ
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
13,425 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอก บา้นคุ้มสังข์ หมู่ที่ 10 ชีหลง (สถานี
สูบน้ าองค์การบริหารสว่นต าบลหวัขวาง) 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั ปากบน
กว้าง 10.00 เมตร ปากล่างกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 716 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาณดิน
ขุดรวมไม่น้อยกว่า 13,425 ลูกบาศก์เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกกุดชีหลงสถานีสูบน้ าหัวขวาง 2 
เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้มีความจ ุ
มากขึ้น และเกษตรกรสามารถใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร ได้แก ่ปลูกขา้ว และ
พืชผักต่างๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
 579 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

30 ขุดลอกหนองอี่ทุ่ง บา้นคุย
โพธิ์ หมู่ที่ 15 ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม  
ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
13,392 ลูกบาศก์เมตร  

ขุดลอก บา้นคุยโพธิ์ หมู่ที่ 15 ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปาก
บนกว้าง 8.00 เมตร ปากล่างกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,116 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 13,392 
ลูกบาศก์เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองอี่ทุ่ง บ้านคุยโพธิ์ เพื่อใช้เป็น
แหล่งกักเก็บน้ าให้มีความจุมากขึ้น และเกษตรกร
สามารถใช้ในการอุปโภค บรโิภคและเพือ่
การเกษตร ได้แก ่ปลูกขา้ว และพืชผกัตา่งๆ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 795 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 17/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

31 ขุดลอกหนองอีเลิง บ้านแก่ง
โกสุม หมู่ที ่16 ต าบลหวั
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณ
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
13,425 ลูกบาศก์เมตร  

ขุดลอก บา้นแก่งโกสุม หมู่ที ่16  ต าบลหัว
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 
ปากบนกว้าง 10.00 เมตร ปากล่างกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 716 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  
13,425 ลูกบาศก์เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองอีเลิง บ้านแก่งโกสุม หมู่ที่ 16 
เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้มีความจุมากขึ้น และ
เกษตรกรสามารถใช้ในการอปุโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตร ได้แก ่ปลูกขา้ว และพืชผกัตา่งๆ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
345 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

32 ขุดลอกหนองอีเลิง บ้านแก่ง
โกสุม หมู่ที ่18 ต าบลหวั
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณ
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
13,425 ลูกบาศก์เมตร  

ขุดลอก บา้นแก่งโกสุม หมู่ที ่18 ต าบลหัว
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 
ปากบนกว้าง 10.00 เมตร ปากล่างกวา้ง 
55.00 เมตร ยาว 716 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  
13,425 ลูกบาศก์เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองอีเลิง บ้านแก่งโกสุม หมู่ที่ 18 
เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้มีความจุมากขึ้น และ
เกษตรกรสามารถใช้ในการอปุโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตร ได้แก่ ปลูกข้าว และพืชผักตา่งๆ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 339 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 18/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

33 ขุดลอกล าหว้ยวังเดือนห้า 
บ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ 19 ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณ
ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
13,413 ลูกบาศก์เมตร  

ขุดลอก บา้นกุดน้ าใส หมู่ที่ 19 ต าบลหวั
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 
ปากบนกว้าง 13.00 เมตร ปากล่างกวา้ง 
8.00 เมตร ยาว 511 เมตร ลึก 2.50 เมตร
ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  
13,413 ลูกบาศก์เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เนื่องจากเป็นขุดลอกล าห้วยวังเดือนหา้ เพื่อใช้เป็น
แหล่งกักเก็บน้ าให้มีความจุมากขึ้น และเกษตรกร
สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร 
ได้แก่ ปลูกขา้ว และพืชผกัต่างๆ เป็นตน้
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 401 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

34 ขุดลอกห้วยจอก บ้านพงษ์
พัฒน์ธานี หมู่ที่ 21 ต าบลหัว
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม  
ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
13,395 ลูกบาศก์เมตร  

ขุดลอกบ้านพงษ์พัฒน์ธาน ีหมู่ที่ 21 ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปากบนกวา้ง 8.00 เมตร ปาก
ล่างกว้าง 4.00 เมตร ยาว 893 เมตร ลกึ 
2.50 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกวา่ 
13,395 ลูกบาศก์เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหวัขวาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหว้ยจอก เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าให้มีความจุมากขึ้น และเกษตรกรสามารถใช้ใน
การอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร ได้แก่ ปลูก
ข้าว และพืชผกัต่างๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 267 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 19/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จาก
บ้านโคกสวา่งถึงโรงน้ าบ้าน
หนองสระพัง หมู่ที่ 19 บา้น
โคกสว่าง หมู่ที ่13  
ต าบลหนองเหล็ก  
อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จากบ้านโคกสวา่งถึง
โรงน้ าบ้านหนองสระพัง หมู่ที ่19 บ้านโคก
สว่าง หมู่ที่ 13 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 900.00 
ตารางเมตร 

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน  
250 คน เกษตรกร 150 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 

36 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 สายไร่นาง
ทองค า ทแยงไปป่าดินแดงวัง
กุง ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 225.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที ่17 
สายไร่นางทองค า ทแยงไปป่าดินแดงวังกุง 
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 150 คน  
และผู้ประกอบการ 120 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 20/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านโคกสี หมู่ที่ 8 เช่ือมบา้น
โนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 
8 เช่ือมบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง
เหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
900.00 ตารางเมตร  

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 140 คน
เกษตรกร 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 

38 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไร่
นายมนตรี ปะหะกจิ ถึงถนน
บ้านหนองเหล็ก ถึงหมาก
มาย บา้นทัน หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองเหล็ก   
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือม ี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไร่นายมนตรี  
ปะหะกจิถึงถนนบ้านหนองเหล็กถึงหมาก
มาย บา้นทัน หมู่ที่ 11 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
900.00 ตารางเมตร 

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 140 คน 
เกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 21/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
ลานอ้อยชยัยศถึงบ้านนา
ล้อม บ้านหนองหญ้ามา้ 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลานอ้อยชยัยศถึง
บ้านนาล้อม บ้านหนองหญ้ามา้ หมู่ที ่3 
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พชืผัก อ้อย) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 140 คน
เกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 

40 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองไผ่เงินถึงนานายเสถียร 
มะธิปะโน บา้นหนองแวง หมู่
ที่ 6 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองไผ่เงินถึงนา
นายเสถียร มะธิปะโน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
6 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
900.00 ตารางเมตร 

       494,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน  
140 คน เกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 22/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จาก
บ้านสวนกลว้ยถึงบา้นหนอง
แคน บ้านสวนกล้วย  
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จากบ้านสวนกลว้ยถึง
บ้านหนองแคน บา้นสวนกล้วย หมู่ที ่7 
ต าบลหนองเล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวดั
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน  
140 คน เกษตรกร 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 

42 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายตา
โป้ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือม ี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายตาโป้ บา้นนาล้อม 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
140 คน เกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 23/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านหนองเหล็กถึงบ้านดอน
กลาง บ้านหนองเหล็ก  
หมู่ที่ 12 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 225.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นหนองเหลก็ 
ถึงบ้านดอนกลาง บา้นหนองเหล็ก หมู่ที ่12 
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 140 คน
เกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 

44 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จาก
บ้านสว่างพัฒนาถึงศูนย์ทุ่ง
หญ้ากุดรัง บ้านสว่างพัฒนา 
หมู่ที่ 15 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จากบ้านสว่างพัฒนา
ถึงศูนย์ทุ่งหญ้ากุดรัง บ้านสวา่งพัฒนา หมู่ที่ 
15 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

       494,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเหล็ก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่าย 
สู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน  
140 คน เกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 24/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านโจดน้อย - ถนนลาดยาง
ไปบ้านขามเปี้ย บ้านโจด หมู่ 
11 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,465.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า7,325.00 ตารางเมตร    

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นโจดน้อย  - 
ถนนลาดยางไปบ้านขามเปี้ย บ้านโจด หมู่ 
11 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,465.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,325.00 ตาราง
เมตร 

     4,366,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกู่ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่าย 
สู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
2,522 คน เกษตรกร 1,347 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

4,366,000 

46 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุกบ้านดอนยม 
หมู่ที่ 7 ไปทางใคร่นุ่น หมู่ที่ 
10 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 600 
ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกบ้าน
ดอนยม หมู่ที ่7 ไปทางใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร 

       433,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าขอนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 3,000 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่
ก่อสร้างถนน จ านวน 14 คน คนละ 320 บาท  
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 134,400 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

433,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 25/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

47 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก บา้นหวัขัว 
หมู่ที่ 15 ไปทางโคกน้อย 
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9,15  
ต าบลท่าขอนยาง  
อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
940.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีปริมาณหินคลุก  
ไม่น้อยกวา่ 420 ลูกบาศก์
เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ไปทางโคกนอ้ย บ้านหัว
ขัว หมู่ที ่9 และ 15 ต าบลทา่ขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 940.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
420 ลูกบาศก์เมตร 

       322,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าขอนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 3,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

322,000 

48 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก บา้นหวัขัว 
หมู่ที่ 15 ไปทางบ้านดอน
หน่อง หมู่ที่ 8,16 ต าบลทา่
ขอนยาง อ าเภอกันทรวิชยั 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 
300.00 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ไปทางบา้นดอนหนอ่ง 
หมู่ที่ 8 และ 16 ต าบลทา่ขอนยาง  
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 500.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณหินคลุก 
ไม่น้อยกวา่ 300.00 ลูกบาศก์เมตร 

       236,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าขอนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 3,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

236,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 26/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

49 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก บา้นท่าขอน
ยาง หมู่ที ่1  เร่ิมจากแยก
บ้านนางไพรศรี เนื่องมหา ไป
ทางโคกหนองไผ่  
ต าบลท่างขอนยาง  
อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 900.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
540.00 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1  เร่ิมจากแยกบา้น
นางไพรศรี เนื่องมหา ไปทางโคกหนองไผ่ 
ต าบลท่างขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 900.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร 

       415,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าขอนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 3,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

415,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 27/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใคร่
นุ่น หมู่ที่ 10,14 - ถนนทาง
หลวงชนบท (3001) แยก
บ้านปอแดง หมู่ที่  6 ต าบล
ขามเฒ่าพัฒนา  อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,970.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
7,880.00 ตารางเมตร และ
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่ด้านข้างของไหล่ทาง  
หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
295.50 ลูกบาศก์เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 
10,14 - ถนนทางหลวงชนบท (3001) แยก
บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,970.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
7,880.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ด้านขา้งของไหล่ทาง หรอืมี
ปริมาณไม่น้อยกวา่ 295.50 ลูกบาศก์เมตร 

     4,547,000  กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าขอนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่าย 
สู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
3,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

4,547,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 28/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 
บ้านโนนแสนสุข (บ้านโนน
แสนสุข - บ้านโสทอน)  
ต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 115.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
460 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสน
สุข - บา้นโสทอน หมู่ที่ 8  ต าบลห้วยแอ่ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร ยาว 
115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร 

      264,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยแอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 619 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

264,000 

52 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 
บ้านนาแพง (ข้างวัดบา้นนา
แพง - สะพานล าห้วยแอ่ง)  
ต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคามผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
860 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง 
(ข้างวัดบ้านนาแพง - สะพานล าหว้ยแอง่) 
ต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
860 ตารางเมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยแอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 577 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 29/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 
บ้านนาแพง (กองทุนหมู่บา้น 
- ถนนลาดยาง) ต าบลห้วย
แอ่ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง  
5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้น
ไม่น้อยกวา่  
640 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง 
(กองทุนหมู่บ้าน - ถนนลาดยาง) ต าบลห้วย
แอ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 5 เมตร ยาว 128 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นไม่น้อยกว่า  
640 ตารางเมตร 

       385,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยแอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 577 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

385,000 

54 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 6 บ้านหมากหญ้า (สาย
ด้านทิศตะวันตกหมู่บา้น) 
ต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม  
ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
860 ตารางเมตร   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บา้นหมากหญ้า 
(สายด้านทิศตะวันตกหมู่บา้น) ต าบลห้วย
แอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคามผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 

       494,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยแอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 815 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 30/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 7 
บ้านท่าส าราญ  ( สายท่า
ส าราญ - โคกกุงกัง)  ต าบล
ห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  
ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
860 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 7 บ้านทา่ส าราญ 
(สายท่าส าราญ - โคกกุงกัง) 
ต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 

       494,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยแอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

494,000 

56 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้าน
หนองข่า หมู่ที ่10 หนองขา่ - 
ฝายวังยาง (จากสี่แยกหนา้
วัดบ้านหนองข่า - ไปทาง
ฝายวังยาว) ต าบลท่าตูม 
อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.20 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองขา่ หมูท่ี่ 10 
หนองข่า - ฝายวังยาง (จากสี่แยกหนา้วดั
บ้านหนองข่า - ไปทางฝายวังยาว) ต าบลท่า
ตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.20 เมตร 

       499,100  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าตูม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,812 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

499,100 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 31/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

57 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โปโล  หมู่ที่ 4 (จากสามแยก
สวนนางสีดา ภูล าสัตว์ –  
ไปทางบ้านนางอุบล  
จันทะวิทย์) ต าบลทา่ตูม 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 255 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือม ี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
900.00 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโปโล หมู่ที ่4 (จาก
สามแยกสวนนางสีดา ภูล าสัตว์ - ไปทาง
บ้านนางอุบล จันทะวิทย์)  ต าบลทา่ตูม 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

       499,100  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าตูม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 969 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

499,100 

58 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
 บ้านโนนตาล หมู่ที ่19 และ
บ้านอุปราช หมู่ที่ 14 
 ต าบลท่าสองคอน อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม 
 จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนตาล หมู่ที ่19 
และบ้านอปุราช หมู่ที ่14 ต าบลทา่สองคอน 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา้ง 900.00 ตารางเมตร  

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าสองคอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 697 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 32/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โปโล หมู่ที ่4  (เส้นทางไปวัด
ป่าโคกกลางบ้านโปโล)  
ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 124 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
496 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโปโล หมู่ที ่4  
(เส้นทางไปวัดป่าโคกกลาง บ้านโปโล)  
ต าบลท่าตูม อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 496 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ข้างละ 0.20 เมตร 

       276,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าตูม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว
และพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไปจ าหนา่ยสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 969 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

276,000 

60 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองข่า หมู่ที ่5 (จากหนอง
กุดโด - ไปทางถนนลาดยาง
บ้านหมี่ท่าตูม)  ต าบลทา่ตูม 
อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 298 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 894.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองขา่ หมูท่ี่ 5  
(จากหนองกุดโด -ไปทางถนนลาดยางบ้าน
หมี่ท่าตูม)  ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 298 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
894.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.20 เมตร 

       499,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าตูม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 843 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

499,800 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 33/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

61 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองโน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม สายบา้น 
อ าเภอประเกียรติ  
หล่าก่ า-ล าหว้ยนอ้ย กวา้ง  
4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
920 ตารางเมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองโน หมู่ที ่1 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม สายบ้าน อ าเภอประ
เกียรต ิหล่าก่ า-ล าหว้ยน้อย  
กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา  
0.15 เมตร รวมพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
920 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

       491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองโน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,600 คน  
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างถนน จ านวน 
15 คน คนละ 320 บาท เป็นเวลา 30 วนั  
คิดเป็นเงิน 144,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 34/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

62 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ลงหินคลุก บ้านหนอง
โน หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโน 
อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ถนนสายจาก
บ้านหนองโน- 
ปากทางบา้นหนองใหญ่  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  
1,245 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
622.50 ลูกบาศก์เมตร 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน โครงการลงหินคลุก บ้านหนองโน หมู่
ที่ 1 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ถนนสายจากบ้านหนองโน-
ปากทางบา้นหนองใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,245  เมตร หรือมีปริมาณหินคลกุ 
ไม่น้อยกวา่ 622.50  ลูกบาศก์เมตร 

       499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองโน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการลงหินคลุกถนนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและพืชผัก) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 35/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

63 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านกุดแคน หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองโน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  
สายที่นานางสง่า สุริยะ 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 185 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 
925 ตารางเมตร 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกุด
แคน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม สายที่นานางสง่าสรุิยะ 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
185  เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 

       498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองโน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,600 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 36/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหิน
ตั้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม จากขา้ง
วัดถึงห้วยเครือซูด  
ยาว 214.00 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินตั้ง หมู่ที ่7 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม จากขา้งวัดถึงห้วยเครือ
ซูด ยาว 214.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแวงน่าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 180 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

65 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โนนเพ็ก หมู่ที ่14 รอบหนอง
วัว ต าบลแวงน่าง อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม ระยะทาง
ยาว 214.00 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนเพก็ หมู่ที ่14 
รอบหนองวัว ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง
มหาสารคาม ระยะทางยาว 214.00 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแวงน่าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
พืชผัก) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 300 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 37/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
 บ้านร่วมใจ หมู่ที่ 13  
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม จากบ้าน 
ร่วมใจ ถึงบ้านโนนเพก็  
หมู่ที่ 14 ระยะทางยาว 
166.50 เมตร กว้าง  
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านร่วมใจ หมู่ที่ 13 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม จากบา้นร่วมใจ ถึงบ้าน
โนนเพ็ก หมู่ที ่14 ระยะทางยาว 166.50 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแวงน่าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 300 ครัวเรือน 2. 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มี
ความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

67 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 สายทาง
จากถนนลาดยางบวัค้อหนอง
หิน - ถึงฝายหินลาดยาว
ตลอดสาย ต าบลบัวค้อ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง  
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
240 เมตร พื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบวัค้อ หมู่ที ่1 
สายทางจากถนนลาดยางบัวค้อหนองหนิ - 
ถึงฝายหินลาดยาวตลอดสาย ต าบลบวัค้อ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 240 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
960 ตารางเมตร 

       476,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบัวค้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 589 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

476,400 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 38/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบัว
ค้อ หมู่ที่ 1 สายทางข้างวัด
ทางทิศตะวันตกไปบ้านหนอง
หิน ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม กว้าง  
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
250 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบวัค้อ หมู่ที ่1 
สายทางข้างวัดทางทิศตะวันตกไปบ้านหนอง
หิน ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
250 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,000 ตาราง
เมตร 

       495,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบัวค้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 690 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

495,200 

69 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านหนองตื่น เมตร7 เช่ือม 
บ้านหมากหญ้า ต าบลห้วย
แอ่ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 960 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นหนองตื่น 
เมตร7 เช่ือม บ้านหมากหญ้า   
ต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขวา  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,446 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 39/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 2  
บ้านนาแพง (สายตะวันออก
หมู่บ้าน) ต าบลห้วยแอ่ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
108.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีปริมาณ พื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 540 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง 
(สายตะวันออกหมู่บ้าน) ต าบลหว้ยแอ่ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 108.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร 

       320,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยแอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 577 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

320,000 

71 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โนนส าราญ หมู่ที่ 12 ซอย
ร่วมใจ ต าบลแวงน่าง อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทางยาว 
184.00 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 
12 ซอยร่วมใจต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง
ยาว 184.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

       435,500  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแวงน่าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
150 หลังคาเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

435,500 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 40/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านเหล่าวิลยั เมตร16 เช่ือม 
บ้าน เขวา เมตร17 ต าบลเข
วา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 960 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นเหล่าวิลยั หมู่
ที่ 16 เช่ือม บ้าน เขวา หมู่ที ่17 ต าบลเขวา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขวา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,446 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

73 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านโนนสระพัง เมตร 6 
เช่ือม บ้านร่วมใจ ต าบลแวง
น่าง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นโนนสระพงั 
เมตร6 เช่ือม บ้าน ร่วมใจ ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขวา  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 880 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 41/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านติ้ว เมตร12 เช่ือม ทาง
หลวงแผ่นดิน สาย 23  
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 960 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นติ้ว เมตร12 
เช่ือม ทางหลวงแผ่นดิน สาย 23  ต าบล 
เขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขวา  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,728 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

75 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โคก หมู่ที่ 9 สายทางบ้าน
โคก - ไปวัดป่าบ้านโคก 
ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
5 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ยาว 190 เมตร พื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 950 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคก หมู่ที่ 9 สาย
ทางบ้านโคก -ไปวัดปา่บ้านโคก ต าบลบวัค้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กว้าง  
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร 

      488,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบัวค้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 424 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

488,700 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 42/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

76 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โนนมี้ หมู่ที่ 2 สายทางบ้าน
โนนมี้ - ไปบา้นภูดินต าบล
โคกก่อ ต าบลบวัค้อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
กว้าง 6 เมตร ยาว 0.15 
เมตร ยาว 160 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนมี ้หมู่ที่ 2 สาย
ทางบ้านโนนมี้ -ไปบ้านภูดินต าบลโคกกอ่ 
ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร 

       492,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบัวค้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 644 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,800 

77 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 15 และ
บ้านโนนตาลหมู่ที ่19  
ต าบลท่าสองคอน อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 
 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 900 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
15 และบ้านโนนตาล หมู่ที ่19 ต าบลทา่สอง
คอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 เมตร 

       492,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าสองคอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 374 คน และ
เกษตรกร 374 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

492,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 43/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

78 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน
ท่าสองคอน หมู่ที่ 1  ต าบล
ท่าสองคอน  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,850.00 เมตร หนา 
0.075 เมตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านท่าสองคอน หมู่
ที่ 1  ต าบลทา่สองคอน อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 
0.075 เมตร 

       486,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าสองคอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนนลงหินคลุกในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
พืชผัก) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 895 คน และ
เกษตรกร 895 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

486,000 

79 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหวั
ขัว หมู่ที ่8 ต าบลแก้งแก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม (แยกการไฟฟา้) 
- หว้ยวังเลา (มค.ถ.27-11) 
ผิวจราจรกว้าง  
3 เมตร ยาว 300 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหวัขัว หมู่ที่ 8 
ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม (แยกการไฟฟา้) - หว้ยวังเลา 
(มค.ถ.27-11) ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก้งแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 44/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

80 ปรับปรุงถนนล าเลียง
การเกษตรลงหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งสายบา้นหัวขัว หมู่
ที่ 8  ต าบลแก้งแก อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จากถนนคสล.
หลังวัดบ้านหวัขัว - แยกทาง
หลวง 208 ผิวจราจรหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง  
4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  
1,320 ตารางเมตร  
จ านวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
132 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งสายบา้นหวัขัว หมู่ที่ 8 ต าบล
แก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม จากถนน คสล.หลังวัดบ้านหัว
ขัว - แยกทางหลวง 208 ผิวจราจรหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งกวา้ง 4 เมตร ยาว 330 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 1,320 ตารางเมตร จ านวน 
หินคลุกไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร 

       102,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก้งแก  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินคลุก
ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 
คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

102,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 45/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

81 ปรับปรุงถนนล าเลียง
การเกษตรลงหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งสายบา้นหัวขัว หมู่
ที่ 8 ต าบลแก้งแก อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จากแยกทาง
หลวง208 -  ปา่สัก ผิว
จราจรหินคลุกปรับเกลีย่ 
แต่งกว้าง 4 เมตร  
ยาว 760 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร ไม่น้อยกวา่  
3,040 ตารางเมตร จ านวน
หินคลุก ไม่น้อยกว่า  
304 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งสายบา้นหวัขัว หมู่ที่ 8 ต าบล
แก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม จากแยกทางหลวง 208 -   
ป่าสัก ผวิจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
 3,040 ตารางเมตร จ านวนหินคลุก 
ไม่น้อยกวา่ 304 ลูกบาศก์เมตร 

       236,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก้งแก  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินคลุก
ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
500 คน สาระส าคัญครบถ้วน 
2. มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

236,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 46/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

82 ปรับปรุงถนนล าเลียง
การเกษตรลงหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งสายบา้นสุขสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 10 ต าบลแก้งแก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จากสถานีสูบ
น้ าหัวขวั - คุ้มใต้ ผิวจราจร
หินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,950 ตารางเมตร จ านวน
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
595 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งสายบา้นสุขสวัสดิ ์หมู่ที่ 10 
ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จากสถานีสูบน้ าหัวขวั - คุ้มใต้ 
ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง  
3.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
5,950 ตารางเมตร จ านวนหินคลุกไม่น้อย
กว่า 595 ลูกบาศก์เมตร 

       462,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก้งแก  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินคลุก
ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

462,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 47/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

83 ก่อสร้าง ค.ส.ล.  สายบา้น
หนองกุงน้อย ต าบลแก้งแก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม - ที่นางทองรส 
จอยนอก ผวิจราจรกว้าง  
3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
900 ตารางเมตร 

ก่อสร้าง ค.ส.ล. สายบ้านหนองกุงน้อย 
ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม - ที่นางทองรส จอยนอก 
 ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

       499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก้งแก  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้าง ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อสง่เสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและพืชผัก) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

499,000 

84 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุกเริ่มจากบ้าน
ใคร่นุ่น หมู่ที่ 10ไปทางบ้าน
ดอนยม หมู่ที ่7 ต าบลทา่
ขอนยาง อ าเภอกันทรวิชยั 
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร มีปริมาณหินคลุก 
ไม่น้อยกวา่ 
660.00 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 
เร่ิมจากบ้านใครนุ่น หมู่ที ่10 ไปทางบ้าน
ดอนยม หมู่ที ่7 ต าบลทา่ขอนยาง  
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
660.00 ลูกบาศก์เมตร 

       476,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าขอนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

476,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 48/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

85 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก บา้นท่าขอน
ยาง หมู่ที ่4 ไปทางบ้านดอน
ยม หมู่ที ่7 เร่ิมจากถนน  
ค.ส.ล.  (เดิม) ไปทางบ้าน
ดอนยม หมู่ที ่7 ต าบลทา่
ขอนยาง อ าเภอกันทรวิชยั 
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 3.50  เมตร ยาว  
1,200.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร มีปริมาณ 
หินคลุก ไม่น้อยกว่า 
630.00 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ไปทางบา้นดอนยม 
หมู่ที่ 7 เร่ิมจากถนน ค.ส.ล.  (เดิม) ไปทาง
บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
3.50  เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
630.00 ลูกบาศก์เมตร 

       484,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าขอนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

484,000 

86 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
หินคลุก บ้านใคร่นุ่น หมู่ที ่
14 ไปทาง บ้านกุดออ้ ต าบล
ท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
3.00 เมตร   
ยาว 900.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
405.00 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกบ้านใคร่
นุ่น หมู่ที่ 14 ไปทาง บา้นกุดออ้ ต าบลท่า
ขอนยาง อ าเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
405.00 ลูกบาศก์เมตร 

       311,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลท่าขอน
ยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร
หินคลุกในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่าย 
สู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

311,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 49/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่า
ขอนยาง หมู่ที่ 3 เร่ิมจากทาง
เช่ือมถนนสายท่าขอนยาง - 
มมส.(2202) ถึงทางเชื่อม
ถนนท่าขอนยาง - ส้มโฮง 
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 5.00 
เมตร  ยาว 69.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร และลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพื้นที่ดา้นข้าง
ของไหล่ทาง  
หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
10.35 ลูกบาศก์เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 
3 เร่ิมจากทางเช่ือมถนนสายท่าขอนยาง - 
มมส.(2202) ถึงทางเชื่อมถนนท่าขอนยาง - 
ส้มโฮง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวชิัย 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพื้นที่ด้านข้างของ 
ไหล่ทาง หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า  
10.35 ลูกบาศก์เมตร 

       198,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าขอนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

198,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 50/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง
บ้านโพนสว่าง ไปบ้านหัวนา
ค า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 232.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 928 ตารางเมตร ต าบล
หนองกุง อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นโพนสว่าง 
ไปบ้านหัวนาค า ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร 

       498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนหนองกุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 550 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

498,000 

89 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง
บ้านโคกสายไปบ้านหนองกุง 
มค.ถ. 108 - 03  ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร 
 ยาว 232.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 928 ตารางเมตร  
ต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นโคกสายไป 
บ้านหนองกุง มค.ถ. 108 - 03  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
 928 ตารางเมตร 

       499,100  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนหนองกุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

499,100 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 51/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

90 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน 
ค ามะมายนอ้ยไปบ้านโคกไร่ 
มค.ถ. 108 - 07 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 232.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
928 ตารางเมตร ต าบลหนอง
กุง อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านค ามะมายน้อยไป
บ้านโคกไร่  มค.ถ. 108 - 07 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 928 ตารางเมตร 

       498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
หนองกุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 450 ครัวเรือน  2. 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มี
ความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

498,000 

91 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โคกไปบ้านโพนสว่าง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
181.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
905 ตารางเมตร ต าบลหนอง
กุง อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกไปบา้นโพน
สว่าง  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 
181.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 905 ตารางเมตร  

       497,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนหนองกุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

497,600 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 52/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

92 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โพนละออมนอ้ยไปโคกดอนดู่ 
มค.ถ. 108 - 04 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร 
ต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโพนละออมนอ้ยไป
โคกดอนดู่ มค.ถ. 108 - 04 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตรยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนหนองกุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 460 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

499,000 

93 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองแต้ หมู่ที่ 12  
ต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแต ้หมูท่ี่ 12  
ต าบลแกด า อ าเภอแกด า กวา้ง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร  

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแกด า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 53/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

94 ฝึกอบรมสมรรถนะช่างฝีมือ
รองรับการท างานด้าน
เทคโนโลยีแบบมืออาชีพ 

ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 200 
คน ใน 2  อาชีพ 
1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
2. สาขาการซ่อมและบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter 

       356,000  จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานมหาสารคาม     

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงานสร้างอาชพีด้วยการ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทชา่งไฟฟ้า
ภายในอาคาร และซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ประกอบอาชีพด้านชา่ง 200 ราย สามารถ
เพิ่มรายได้ รายละ 40,000 บาท ในปี 2564 และ
ภายหลังการอบรม ผู้ผา่นการฝกึอบรมจะได้รับ
วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานการอบรม และแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงทางอาชพี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

356,000 

95 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
แบบบล็อกเหลีย่ม ขนาด
หลายช่องทาง ขนาด 2.00 x 
2.00 เมตร ยาว 5 เมตร 
จ านวน 9 ช่อง ที่บา้นโคกเต่า 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. แบบบลอ็กเหลี่ยม 
ขนาดหลายช่องทาง ขนาด 2.00 x 2.00 
เมตร ยาว 5 เมตร จ านวน 9 ชอ่ง ที่บ้าน
โคกเต่า หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า อ าเภอวาปปีทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 

     1,141,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. แบบบล็อกเหลี่ยม 
เพื่อแหล่งกักเก็บน้ าให้มีความจุมากขึ้น และ
สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรต่างๆ ได้แก ่ปลูกขา้ว อ้อย และพืชผัก
ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน และ
เกษตรกร 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,141,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 54/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

96 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
แบบบล็อกเหลีย่ม ขนาด
หลายช่องทาง ขนาด 2.00 x 
2.00 เมตร ยาว 5 เมตร 
จ านวน 9 ช่อง ที่บา้นหนอง
สระพัง เมตร 1 ต าบลเขวาไร่ 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. แบบบลอ็กเหลี่ยม 
ขนาดหลายช่องทาง ขนาด 2.00 x 2.00 
เมตร ยาว 5 เมตร จ านวน 9 ชอ่ง ที่บ้าน
หนองสระพัง เมตร 1 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

     1,141,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. แบบบล็อกเหลี่ยม 
เพื่อแหล่งกักเก็บน้ าให้มีความจุมากขึ้น สามารถน า
น้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพือ่การเกษตร
ต่างๆ ได้แก่ ปลูกข้าว ออ้ย และพืชผกัต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน และ
เกษตรกร 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,141,000 

97 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง 
ASPHALT CONCRETE สาย
ทางมค. ถ. 1-0043 บ้านดง
บัง ต าบลดงบัง – บ้านดอนดู ่
ต าบลโคกกลาง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,447 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 8,682 
ตารางเมตร 

 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT 
CONCRETE สายทางมค. ถ. 1-0043 บา้น
ดงบัง ต าบลดงบัง – บ้านดอนดู่ ต าบลโคก
กลาง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,447  เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 8,682 ตารางเมตร 

     5,002,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT 
CONCRETE ในชุมชนเพือ่ส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,308 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

5,002,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 55/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

98 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ค.ส.ล. 
พร้อมขุดลอกหนา้ฝายฯ 
ความจุ 14,600 ลูกบาศก์
เมตร บ้านดอนบม หมู่ที ่6 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ค.ส.ล. พร้อมขุดลอกหน้า
ฝายฯ ความจุ 14,600 ลูกบาศก์เมตร บา้น
ดอนบม หมู่ที่ 6  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม 

     8,083,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแวงน่าง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ าล้น ค.ส.ล. พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย เพื่อแหล่งกักเก็บน้ าให้มีความจุมากขึ้น 
และสามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตรต่างๆ ได้แก ่ปลูกข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 6,147 
คน และเกษตรกร 3,549 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

8,083,000 

99 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองโน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม สายหนองโน - 
หนองใหญ่ ขนาดกวา้ง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
185  เมตร ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 925 ตาราง
เมตร 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองโน หมู่ที ่1 ต าบลหนองโนอ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม สายหนองโน-หนอง
ใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว  185  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่  
925 ตารางเมตร  

       498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองโน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 56/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

100 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
ดอนปู่ตาบ้านหนองตื่น 
เมตร.7 เช่ือมวิทยาลัยเกษตร
ฯ บ้านหนองตื่น เมตร7  
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม   
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนปู่ตาบ้าน
หนองตื่น เมตร7เช่ือมเกษตรฯ บ้านหนอง
ตื่น เมตร 7 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 4,000 ตารางเมตร 

     2,133,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขวา  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,723 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

2,133,000 

101 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 
บ้านนาแพง (หน้าวัดบ้านนา
แพง) ต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
77.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 308 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านนาแพง (หน้าวัดบ้านนาแพง) ต าบลห้วย
แอ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผวิ
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 308 ตารางเมตร 

       182,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยแอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 577 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

182,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 57/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

102 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
บ้านหนองคู หมู่ที ่3 ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองคู หมู่ที ่3 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองปลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 875 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

103 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองปลิง หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 920 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองปลิง หมูท่ี่ 6 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองปลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,140 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 58/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

104 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนน สายทาง มค.ถ.40 – 004 
สายทางบ้านหนองค่าย – สุด
เขตต าบล ช่วงที่ 1  
ยาว 0.254 กิโลเมตร กวา้ง 
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
 0.05 เมตร ช่วงที่ 2  
ยาว 0.093 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ช่วงที่ 1 และช่วง
ที่ 2 รวมกันไม่น้อยกว่า 
1,642.00 ตารางเมตร  

เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน สายทาง 
มค.ถ.40 – 004 สายทางบ้านหนองค่าย – 
สุดเขตต าบล ช่วงที่ 1 ยาว 0.254 กิโลเมตร 
กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร ช่วง
ที่ 2 ยาว 0.093 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ช่วงที่ 1 
และช่วงที่ 2 รวมกันไม่น้อยกวา่ 1,642.00 
ตารางเมตร 

       660,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกก่อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
พืชผัก) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 954 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

660,000 

105 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ต าบล
แวงน่าง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม จากหน้าบา้น
ยายผายถึงบ่อขยะเทศบาล 
ระยะทาง 214.00 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแวง หมูท่ี่ 8  
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม จากหนา้บ้านยายผาย
ถึงบ่อขยะเทศบาล ระยะทางยาว 214.00 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแวงน่าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 70 หลังคาเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 59/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

106 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง 
หมู่ที่ 6 ช่วงบา้นสามหลัง - 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต าบลดอน
ว่าน อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 
 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยขา้งละ  
0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิว
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
3,200 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง หมู่ที่ 6 ชว่ง
บ้านสามหลัง - ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต าบลดอน
ว่าน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย่
ข้างละ 0.25 เมตร  หรือ พื้นที่ผิวคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 3,200 ตารางเมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

1,486,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดอนหว่าน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 128 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,486,400 

107 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หลวง
ท้องถิ่น มค.ถ28-019 สาย
บ้านหัวชา้ง หมู่ที่ 11 เช่ือม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
23 ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 
 4 เมตร ยาว 737.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,950 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลวงท้องถิ่น มค.ถ28-
019 สายบ้านหวัช้าง หมู่ที่ 11 เช่ือมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ต าบลแก่งเลิง
จาน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4 เมตร ยาว 737.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร 

1,500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเลิงจาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,997 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 60/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

108 ก่อสร้างถนนหินคลุกถนนใน
ต าบล บ้านดอนตูม หมู่ที ่1 
ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดผิวจราจร
กว้าง กวา้ง 5.00 เมตร หนา 
0.10 เมตรยาว 775.00 
เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  
387.50 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนหินคลุกถนนในต าบลสายบา้น
ดอนตูม หมู่ที่ 1 ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
387.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
ขนาด 1.20*2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

       357,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเลิงจาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนนหินคลุกในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,006 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

357,600 

109 ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยง
และเพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืด  
แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
อย่างยั่งยืน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืดและจัดหาต้นทุนการ
ผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร 

       350,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเลิงจาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชพี โดย
จัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน ด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
และเพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืดและจัดหาต้นทนุการผลิต
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เฉลี่ย 4,220 บาท/คน
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 80 ราย สามารถเพิ่ม
รายได้ รายละ 8,000 บาท และเพิ่มรายได้ 
640,000 บาท ในปี 2564 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

350,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 61/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

110 ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนทั่วไปและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น 

จัดอบรมการจัดท าผลิตภัณฑ์จากต้นกกและ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม 

         72,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเลิงจาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชพี ด้าน
จัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชนด้วยการอบรมการจัดท าผลิตภัณฑ์จากต้นกก 
และจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม รวมถึงสนับสนุน
ต้นทุนการผลิต เฉลี่ย 1,580 บาท/ราย
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 40 คน สามารถเพิ่ม
รายได้ รายละ 5,000 บาท ในป ี2564 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

72,000 

111 ก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร วิสาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันส าปะหลัง 
มหาสารคาม 85 หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าสองคอน  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาว 
53.00 เมตร หนา  
0.12 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
1,325 ตารางเมตร 

ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร 
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันส าปะหลัง
มหาสารคาม 85 หมู่ที่ 5 ต าบลท่าสองคอน 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,325 ตารางเมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสองคอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร 
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันส าปะหลัง 
มหาสารคาม เพือ่ให้เกษตรกรใช้เป็นพื้นที่ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มันส าปะหลัง 
ข้าว เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 246 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 62/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

112 ก่อสร้างลานตากข้าว ค.ส.ล.  
บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 18  ต าบล
ลาดพัฒนา อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง  
22 เมตร  หนา 0.12 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,210 ตารางเมตร 

ก่อสร้างลานตากข้าว ค.ส.ล.  บ้านวังไผ่ หมู่
ที่ 18  ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 22 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,210 ตารางเมตร 

       510,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลลาดพัฒนา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างลานตากข้าว ค.ส.ล. เพือ่ให้
เกษตรกรใช้เป็นพื้นที่ตากผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว และมันส าปะหลังเป็นต้น กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 300 คน และเกษตรกร 60 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

510,000 

113 ปรับปรุงหินคลุก  
บ้านหินลาด หมู่ที่ 8  
ต าบลท่าสองคอน  
อ าเภอเมือมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,280.00 เมตร หนา 
 0.075 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
384.00 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงหินคลุก บ้านหินลาด หมู่ที ่8 ต าบล
ท่าสองคอน อ าเภอเมืองสารคาม จังหวดั
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,280.00 เมตร หนา 0.075 เมตร  
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
384.00 ลูกบาศก์เมตร 

       270,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าสองคอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงหินคลุก ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและพืชผัก) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 501 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

270,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 63/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

114 ปรับปรุงถนนล าเลียง
การเกษตร ลงหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่ง สายบ้านหนอง 
กุงน้อย หมู่ที ่4 - หมู่ที ่7 
ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
จากแยกถนนหนองกุงน้อย -
เหล่า-หนองไผ่ ผิวหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
6,400 ตารางเมตร  
จ านวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
640 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่ง สายบ้านหนองกุงน้อยหมู่ที่ 
 4 - หมู่ที่ 7  ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จากแยกถนนหนองกุ
งน้อย-เหล่า-หนองไผ่ ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 6,400 ตารางเมตร  จ านวนหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 640 ลูกบาศก์เมตร 

       497,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก้งแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งในชุมชน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 64/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

115 ปรับปรุงถนนล าเลียง
การเกษตรลงหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งสายบา้นหนอง 
กุงน้อย หมู่ที ่7 ต าบลแก้งแก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จากแยกถนน 
ทช.มค.2021 - ถนนเลียบ
ห้วยถ้ าเต่า ผวิจราจรหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งกวา้ง 3.50 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1,750 
ตารางเมตร  
จ านวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 
175 ลูกบาศก์เมตร 

ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินคลุก
ปรับเกลี่ยแต่งสายบา้นหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7  
ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จากแยกถนน ทช.มค.2021 - 
ถนนเลียบห้วยถ้ าเต่า ผิวจราจรหินนคลกุ
ปรับเกลี่ยแต่งกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตรจ านวน
หินคลุกไม่น้อยกว่า 175 ลูกบาศก์เมตร 

136,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก้งแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรลงหินนค
ลุกปรับเกลี่ยแต่งสายบ้านหนองกุงน้อย เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กก
ลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

136,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 65/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

116 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 
ท่าตม นานายโยธิน จันทร์
สว่าง - สวนนางทองอินทร์ 
เหล่าทองสาร ต าบลเลิงใต้ 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 495 เมตร 
หนา 0.15 รวม ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
260 ลูกบาศก์เมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 6 ท่าตมนานาย
โยธิน จันทร์สวา่ง - สวนนางทองอินทร์ 
เหล่าทองสาร ต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคามขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 495 เมตร หนา 0.15 รวม ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 260 ลูกบาศก์เมตร 

1,150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเลิงใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 360 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,150,000 

117 ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก 
บ้านปลาปัด หมู่ที่ 3 ต าบล
ยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,900 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บ้านปลาปดั 
หมู่ที่ 3 ต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพสิัย 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,250 ตารางเมตร 

429,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยางท่าแจ้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุกในชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
พืชผัก) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาดกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
1,346 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

429,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 66/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

118 ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก 
บ้านโนนเมือง หมู่ที ่9 ต าบล
ยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร  
ยาว 1,300.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,250 ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บ้านโนนเมือง 
หมู่ที่ 9 ต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพสิัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร 

356,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยางท่าแจ้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุกในชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
พืชผัก) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,662 คน 
1,346 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

356,000 

119 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 
1R-1L-12R LMC ช่วง  
บ้านป่าเป้า หมู่ที ่10 ต าบล
ยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 899.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
3,596.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 1R-1L-12R LMC 
ช่วง บ้านปา่เป้า หมู่ที่ 10 ต าบลยางน้อย 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 899.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,596.00 ตารางเมตร 

2,008,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยางน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 1R-1L-12R 
LMC ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าวและพืชผกั) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 900 คน 234 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

2,008,500 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 67/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

120 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โนนหนองคู หมู่ที่ 7 ต าบล
เหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนหนองคู  
หมู่ที่ 7 ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร ยาว  
450 เมตร หนา 0.15 เมตร 

860,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเหล่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและพืชผัก)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 550 คน 120 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

860,000 

121 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
สายบ้านมะโม หมู่ที่ 14 
ต าบลหนองซอน  
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
816 ลูกบาศก์เมตร หนา
เฉลี่ย 0.06 เมตร 

ถนนผิวจราจร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 900  
ลูกบาศก์เมตร 

677,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองซอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว
และพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไปจ าหนา่ยสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

677,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 68/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

122 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
แบก หมู่ที่ 8 เช่ือมต าบล
เหล่าบัวบาน อ าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
3,560 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแบก หมู่ที ่8 เชื่อม
ต าบลเหล่าบัวบาน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 890 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 3,560 ตารางเมตร 

1,885,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,634 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,885,000 

123 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
ปากทางบา้นนายทอง บ้าน
ขามเปี้ย หมู่ที่ 4 ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปากทางบา้นนาย
ทอง บ้านขามเปีย้ หมู่ที่ 4 ผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้าเฉลีย่ 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร 

457,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกู่ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,139 คน และ
เกษตรกร 1,347 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

457,500 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 69/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

124 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
หลังวัด บ้านหนองล่าม หมู่ที ่
1 ต าบลเหล่าบวับาน 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 146 เมตร หนา 
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 584 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัด บ้านหนอง
ล่าม หมู่ที่ 1 ต าบลเหล่าบวับาน อ าเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร  
ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร พร้อมลง
ดินลูกรังไหล่ทาง 

317,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าบัวบาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,400 คน และ
เกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

317,000 

125 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โพนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโพนพัฒา หมูท่ี่ 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
 750 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,970,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโพนทอง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,970,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 70/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

126 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 - บ้าน
หนองแวง หมู่ที ่9 ต าบล
เชียงยืน ต าบลเสือเฒ่า 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ  
920 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 
ข้างละ 0.20 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นโนนสูง หมู่ที่ 4 
- บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ต าบลเชียงยืน 
ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ  
920 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเสือเฒ่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เนื่องจากเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
พืชผัก) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 8,295 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

127 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที ่5 - 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ต าบล
เชียงยืน ต าบลเสือเฒ่า 
อ าเภอชยีงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 183 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ 736 
ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.20 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 5 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ต าบลเชียง
ยืน ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอชียงยืน จังหวดั
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
183 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 736 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0.20 เมตร 

400,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเสือเฒ่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เนื่องจากเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
พืชผัก) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 8,295 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

400,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 71/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

128 ก่อสร้างผิวจราจร แบบ 
Asphalt concrete  
(Hot Mix) บา้นเชียงยืน  
หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหมากหญ้า 
หมู่ที่ 1 ต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยีน จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 733 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,932 ตารางเมตร 

ก่อสร้างผิวจราจร แบบ Asphalt concrete 
(Hot Mix) บา้นเชียงยืน หมู่ที่ 16 ถึงบา้น
หมากหญา้ หมู่ที่ 1 ต าบลเชียงยืน อ าเภอ
เชียงยีน จังหวัดมหาสารคาม กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 733 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,932 
ตารางเมตร 

940,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเชียงยืน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างผิวจราจร แบบ Asphalt 
concrete (Hot mix) ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและพืชผัก) 
 ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

940,000 

129 ก่อสร้างผิวจราจร แบบ 
Asphalt concrete  
(Hot Mix ) สายบ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองมะ
เม้า หมูที่ 7 ต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 3,300 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
19,800 ตารางเมตร 

ก่อสร้างผิวจราจร แบบ Asphalt concrete 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 
3,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,800 ตารางเมตร 

5,940,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเชียงยืน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างผิวจราจร แบบ Asphalt concrete 
ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าวและพืชผกั) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

5,940,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 72/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

130 งานปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางเป็นถนน  
ค.ส.ล. บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6  
ต าบลโพนทอง อ าเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคามกวา้ง 
5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนน 
ค.ส.ล.  บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6  ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 5 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

430,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลโพนทอง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนน 
ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

430,600 

131 เพาะเห็ดนางฟ้าจากขี้เลื่อย
และฟางข้าว บา้นดอนมัน 
หมู่ที่ 13 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

เพาะเห็ดนางฟ้าจากขี้เลื่อยและฟางข้าว โดย
การจัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ใน
การด าเนินการเพาะเชื้อเห็ด 

278,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขามเรียง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชพี โดย
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิม่ของสินค้า 
(เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการ
เพาะเห็ดนางฟ้าจากขี้เลื่อยและฟางข้าว โดยการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการเพาะเชื้อเห็ด กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 45 ครัวเรือน สามารถเพิ่มรายได้ให้
กลุ่มเป้าหมาย 140,000 บาท ในป ี2564 และ
ชุมชนมีแหล่งอาหารก้อนเห็ดส าหรับเปดิดอก 
จ านวน 20,000 ก้อน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

278,700 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 73/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

132 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 17 บา้น
หินปูน ต าบลเขวาใหญ ่
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง  
40 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
3,200 ตารางเมตร 

1,746,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขวาใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ เพื่อใช้
เป็นพื้นที่ในการตากผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว มันส าปะหลัง เป็นต้น และก่อให้เกดิการ
รวมกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 33 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,746,000 

133 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองไร ่หมู่ที่ 7 ไปคลอง
ชลประทาน ต าบลโคกพระ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 723 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
2,530.50 ตารางเมตร พร้อม
ถมลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองไร่ หมู่ที ่7 
ไปคลองชลประทาน ต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผวิจราจร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 723 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
2,530.50 ตารางเมตร พร้อมถมลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 

1,384,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,384,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 74/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

134 ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากปาก
ทางถนนถีนานนท์ ถึงบา้น
นายทองม้วน ไชยสงโท 
บ้านหนองขอน หมู่ 3 
 ต าบลคันธารราษฏร์  
อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 505 
เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมี
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
2,020 ตารางเมตร  

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
จากปากทางถนนถีนานนท์ถึงบ้านนาย
ทองม้วนไชยสงโท บ้านหนองขอน หมู่ 3 
ต าบลคันธารราษฏรร์ อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 505 เมตร หนา 0.5 เมตร หรือมีผวิ
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,020 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

767,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคันธารราษฏร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เป็น
การปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
700 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

767,500 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 75/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

135 เสริมผิวถนน ค.ส.ล.  ถนน
สุขาภิบาล 36 รหัส สายทาง 
มค.ถ. 6-0036 จากถนน
คอนกรีตเดิม ถึง สายถนน
สุขภิบาล 36 (ถนนคอนกรีต
เดิม) ชุมชนบ้านโคกพระ  
หมู่ที่ 2  ต าบลโคกพระ 
เทศบาลต าบลโคกพระ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 
6.00  เมตร ยาว 373.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,238.00 ตารางเมตร 
และงานวางท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. ขนาดท่อ ศก.  
0.60 เมตร ความยาวรวม 49 
เมตร 

เสริมผิวถนน ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 36 
รหัส สายทาง มค.ถ. 6-0036 จากถนน
คอนกรีตเดิม ถึงสายถนนสุขภบิาล 36 (ถนน
คอนกรีตเดิม) ชุมชนบ้านโคกพระ 
หมู่ที่ 2  ต าบลโคกพระ เทศบาลต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 6.00  เมตร ยาว 373.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,238.00 ตารางเมตร และงานวาง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดท่อ  
ศก. 0.60 เมตร ความยาวรวม 49 เมตร 

1,627,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโคกพระ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่าย 
สู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,417 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,627,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 76/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

136 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 39-
012 บ้านแวงชัย หมู่ที่ 3  
ต าบลแคน - เขตแดนบ้าน
ดอนหัน ต าบลดงใหญ่ 
อ าเภอวาปีปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 550.00 
เมตร หนา 15.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 
ตารางเมตร ลูกไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
มค.ถ. 39-012 บ้านแวงชัย หมู่ที่ 3  ต าบล
แคน - เขตแดนบา้นดอนหัน ต าบลดงใหญ่ 
อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 15.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตาราง
เมตร ลูกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

1,138,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 534 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,138,900 

137 ลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บา้น
ต าแยน้อย ต าบลโพธิ์ชัย 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 530 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,590 ตาราง
เมตร 

การลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านต าแยนอ้ย 
ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 530 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,590 ตารางเมตร 

132,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโพธิ์ชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการลงหินคลุกในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 352 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

132,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 77/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

138 ลงหินคลุก หมู่ที่ 2  บ้าน
หนองแวง ต าบลโพธิ์ชยั 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 770 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือม ี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,310 ตารางเมตร 

การลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง ต าบล
โพธิ์ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 770 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,310 ตารางเมตร 

191,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโพธิ์ชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการลงหินคลุกในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 410 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

191,000 

139 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายรอบบา้นบ้านหนองเสือ 
หมู่ที่ 7 (จ านวน 3 ช่วง) ยาว
รวม 136 เมตร  
ช่วงที่ 1. ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร   
ช่วงที่ 2. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 3. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร อ าเภอ
วาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายรอบบ้าน
หนองเสือ หมู่ที่ 7 (จ านวน 3 ชว่ง) ยาวรวม 
136 เมตร ช่วงที่ 1. ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 86 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 2. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 7 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 43 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร 

313,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองทุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

313,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 78/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

140 ปรับปรุงผิวทางแอลฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนผดุงธรรม  
จากแยกถนนสขุาภบิาล 9 ถึง
แยกถนนปลายฝัน  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง  
5.20 เมตร ถึง 6.00 เมตร 
ยาว 231 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,368.40 ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ผดุงธรรม จากแยก ถนนสุขาภิบาล 9 ถงึ
แยกถนนปลายฝัน อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 5.20 เมตร ถึง 6.00 
เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,368.40 
ตารางเมตร 

588,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวาปปีทุม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงผิวทางแอลฟัลท์ตกิคอนกรีตใน
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
795 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

588,000 

141 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (เส้น
บ้านเวียงชัย) บ้านเวียงชัย 
หมู่ที่ 11 ต าบลนาข่า  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือม ี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 
ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย (เส้นบา้นเวียงชัย) 
บ้านเวียงชัย หมู่ที่ 11 ต าบลนาขา่ อ าเภอ
วาปีปทุม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 950.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

563,300 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาขา่  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 572 คน 
212 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

563,300 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 79/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

142 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  (เส้น
บ้านดอนแดง-รอบหมู่บ้าน) 
บ้านดอนแดง หมู่ที ่9 ต าบล
นาข่า อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 
เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาด 0.30*1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด จุดละ 6 ทอ่น 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  (เส้นบ้านดอนแดง-
รอบหมู่บ้าน) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 9 ต าบล
นาข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าขนาด W 0.30*1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด จุดละ 6 ทอ่น พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

432,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาขา่  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 572 คน  
212 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

432,900 

143 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองทุ่ม ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  หริอมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นหนองแสงน้อย 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองทุ่ม ขนาดผวิจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

233,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองทุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 572 คน  
212 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

233,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 80/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

144 ปรับปรุงผิวทางเสริมแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปลาย
ฝัน ต าบลวาปีปทุม  
อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 6.00 
เมตร  ระยะทาง 262.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ด าเนินการ รวม 
ไม่น้อยว่า 1,572.00 ตาราง
เมตร  

โครงการปรับปรุงผิวทางเสริมแอลฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนปลายฝัน ต าบลวาปีปทุม 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 262.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการรวม 
ไม่น้อยกวา่ 1,572.00 ตารางเมตร 

692,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวาปปีทุม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงผิวทางเสริมแอลฟัลท์ตกิคอนกรีต
ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าวและพืชผกั)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,327 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

692,000 

145 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จาก
บ้านนางไกรศร ดอกบวั - นา
นายบุญ โอชิน บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ 12  ต าบล
หนองแวง อ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง  
4 เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จากบ้านนางไกรศร 
ดอกบัว - นานายบุญ โอชิน บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ 12  ต าบลหนองแวง  
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม กว้าง  
4 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

481,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

481,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 81/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

146 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จาก
สวนนางสาวอุไรวรรณ 
โอปัณณา - โรงเรียนห้วย
แคนโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองแวง อ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม  
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จากสวนนางสาวอุไร
วรรณ โอปัณณา - โรงเรียนห้วยแคนโนนสูง 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแวง อ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

388,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

388,000 

147 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง
บ้านหัวหนอง หมู่ที ่12 -บา้น
หนองอีเข็ม (ต าบลเมืองเสือ) 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
2,800.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นหัวหนอง 
หมู่ที่ 12 -บา้นหนองอีเข็ม (ต าบลเมืองเสือ) 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,800.00 ตารางเมตร 

1,528,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,980 คน  
1,200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,528,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 82/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

148 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
สระแคน หมู่ที่ 6 ถึงเขต
ติดต่อบ้านอีเม้ง หมู่ที่ 8 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 
ข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,800 ตารางเมตร  
ต าบลราษฎร์พัฒนา  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสระแคน หมูท่ี่ 6  
ถึงเขตติดต่อบ้านอีเม้ง หมู่ที่ 8 ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ  
0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
2,800 ตารางเมตร 

1,412,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลราษฎร์พัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,412,000 

149 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองบัวทอง หมู่ที ่6 (จาก
โรงสี - ถนนสาย 202) ต าบล
ปะหลาน อ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร 
ยาว 810 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
4,050 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองบวัทอง หมู่ที่ 
6 (จากโรงสี - ถนนสาย 202) ต าบลปะ
หลาน อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,050 ตารางเมตร 

2,155,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปะหลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

2,155,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 83/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

150 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บา้นโคก
จันทร์หอม ต าบลเม็กด า 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4.5 
เมตรยาว 295 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  
1,327.50 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 
12 บ้านโคกจันทร์หอม  ขนาดกว้าง 
4.5 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  
1,327.50 ตารางเมตร 

767,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเม็กด า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่าย 
สู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 640 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

767,700 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 84/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

151 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคมถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 บา้นเหล่าน้อย 
ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 149.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 596.00  ตาราง
เมตร ช่วงที่ 2  ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 611.00  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกวา่  
3,055.00 ตารางเมตร 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมถนน
ภายในหมูบ่้าน หมู่ 7 บ้านเหล่านอ้ย ต าบล
นาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ชว่งที่ 1  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 149.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 596.00  ตารางเมตร ช่วงที่ 2  ขนาด
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 611.00  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกวา่ 3,055.00 ตารางเมตร 

1,907,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาสีนวล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม
ถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,907,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 85/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

152 ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีต 
(OVERLAY) สายบ้านหนอง
แคน หมู่ที่ 5 ถึงบา้นหนอง
แคน หมู่ 4 ต าบลเมืองเสือ 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้น 
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,680 ตารางเมตร 

ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิว
ถนนคอนกรีต (OVERLAY) สายบ้านหนอง
แคน หมู่ที่ 5 ถึงบา้นหนองแคน หมู่ 4 ต าบล
เมืองเสือ อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นผิวทานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,680 ตารางเมตร 

1,912,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองเสือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY) ในชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
พืชผัก) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,396 คน 
367 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,912,000 

153 ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต หมู่ที่ 6  บ้านโนน
ไทย-เขวาทุ่งนานางบุญเรียน 
ฝ่ายเทศ ต าบลภารแอ่น 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
9,600 ตารางเมตร 

ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที ่6  
บ้านโนนไทย-เขวาทุ่ง-นานางบุญเรียน ฝ่าย
เทศ ต าบลภารแอ่น อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคามขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ยาว 2,400 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 

3,693,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลภารแอ่น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว
และพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไปจ าหนา่ยสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 723 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

3,693,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 86/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

154 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. เสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 9 ต าบลลานสะแก 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 600 เมตร  
หรือมีปริมาตรเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 ต าบลลานสะแก อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมี
ปริมมาตรเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 2,400 ตารางเมตร 

851,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์บริหารส่วนต าบล
ลานสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว
และพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไปจ าหนา่ยสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 154 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

851,000 

155 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูก
แตงโมปลอดภัย 

อบรมให้ความรู้แกก่ลุ่มปลูกแตงโม จ านวน 
1 วัน จ านวน 100 คน  

158,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเวียงสะอาด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดย
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิม่ของสินค้า 
(เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม 
จ านวน 1 วัน และสนับสนุนปจัจัยการผลิต 
140,000 บาท เฉลี่ย 1,400 บาท/ราย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 100 ราย สามารถเพิ่ม
รายได้ จ านวน 12,000 บาท/ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

158,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 87/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

156 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
ค่ายนุ่น หมู่ที ่3 สายบ้านค่าย
นุ่น อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.
ส.ล.ไม่น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านค่ายนุ่น หมู่ที ่3 
สายบ้านค่ายนุ่น อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 

493,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลราษฎร์เจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 441 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

493,000 

157 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านล า
พลับ หมู่ที่ 9 สายรอบ
หมู่บ้าน (หลังวัดบ้านโนน
ม่วง) กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
142.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกวา่ 568.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านล าพลบั หมู่ที ่9 
สายรอบหมูบ่้าน (หลังวัดบ้านโนนมว่ง) 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
568.00 ตารางเมตร 

367,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลราษฎร์เจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,822 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

367,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 88/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

158 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หนองนาใน หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองบัว อ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
350.000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
1,750 ตารางเมตร ลงหิน
คลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  
ข้างละ 0.20 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองนาใน หมู่ที่  
2 ต าบลหนองบัว อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
350.000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,750 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 
0.20 เมตร 

924,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองบวั 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่าย 
สู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

924,000 

159 ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.   
(โดยวธิีเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต) บ้านโนนสวาสดิ์ 
หมู่ที่ 14  - บ้านโนนยาง  
หมู่ที่ 7 ต าบลเวยีงสะอาด 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 - 
5 เมตร ความยาวรวม 965 
เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.  (โดยวธิีเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต) บา้นโนนสวาสดิ์ หมูท่ี่ 14  
- บ้านโนนยาง หมู่ที่ 7 ต าบลเวยีงสะอาด 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 4 - 5 เมตร ความยาวรวม 965 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

2,080,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเวียงสะอาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 368 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

2,080,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 89/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

160 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โนนรัง หมู่ที่ 2 - บ้านกู่ หมู่ที ่
1,9 ต าบลบ้านกู ่อ าเภอยางสี
สุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
560 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนรัง หมู่ที ่2 - 
บ้านกู่ หมู่ที่ 1,9 อ าเภอยางสีสุราช ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตรหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
2,240 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

1,284,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านกู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 484 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,284,000 

161 ซ่อมทางผิวทางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองจิก หมู่ที ่7 ต าบล
บ้านกู่ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในหมูบ่้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 อ าเภอ
ยางสีสุราช ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง
เมตร 

922,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านกู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใน
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
444 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

922,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 90/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

162 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก
บ้านหูลิง ถึง ต าบลแวงดง 
ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอยางสี
สุราช จังหวัดมหาสารคาม
ปริมาณงาน กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 260 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีต จ านวน 1,300 
ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านหูลิง ถึง ต าบล
แวงดง ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีต จ านวน 1,300 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 
เมตร 

740,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขามเรียน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 326 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

740,000 

163 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก
บ้านหนองบัวแปะ ถึงต าบล
หนองบัว ต าบลสร้างแซ่ง 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีต จ านวน 4,000 
ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านหนองบัวแปะ 
ถึงต าบลหนองบัว ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอ
ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต จ านวน 4,000 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างๆ ละ 0.50 เมตร 

2,200,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขามเรียน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 391 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

2,200,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 91/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

164 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง
เมืองน้อย หมู่ที่ 1 ต าบลดง
เมือง อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม สายทาง
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 900.00 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่ 
1 ต าบลดงเมือง อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม สายทางถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 
ตารางเมตร 

471,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงเมือง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 484 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

471,000 

165 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง
เมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลดง
เมือง อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม สายทาง
ถนนสายขา้งดอนปู่ตา - 
หนองสระใหม่ ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดงเมืองใหม่  
หมู่ที่ 2 ต าบลดงเมือง อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม สายทางถนนสายขา้ง
ดอนปู่ตา-หนองสระใหม่ ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตารางเมตร 

471,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงเมือง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 349 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

471,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 92/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

166 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 
บ้านสนาม สายบา้นสนาม - 
บ้านแวงใหม่ ต าบลยางสีสุ
ราช อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
835 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บา้นสนาม สาย
บ้านสนาม - บา้นแวงใหม ่ต าบลยางสีสุราช 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตรยาว 167.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยางสีสุราช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 778 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

497,000 

167 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 
10 บ้านโพธิ์ชัย ซอยเสา 
GSM ไปบ้านโนนแห ่ต าบล
ยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
219 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
876.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บา้นโพธิช์ัย 
ซอยเสา GSM  ไปบ้านโนนแห ่ต าบลยางสีสุ
ราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 219 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 876.00 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยางสีสุราช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 784 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 93/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

168 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
โนนสะอาด หมู่ 7 เส้นจาก
บ้านโนนสะอาด ถึง
ถนนลาดยางเส้นเม็กด า-
เหล่าเม็ก ผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 
ต าบลแวงดง อ าเภอยางสีสุ
ราช จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 
เส้นจากบ้านโนนสะอาด ถึงถนนลาดยางเส้น
เม็กด า-เหล่าเม็ก ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 

1,547,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแวงดง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว
และพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไปจ าหนา่ยสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,790 คน 
เกษตรกร 331 ครัวเรือน และผู้ประกอบการ  
10 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,547,000 

169 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
เมตร19 – โรงเรียนบ้านโสก
ภารา กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 600.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกัน ไม่น้อยกวา่  
3,000.00 ตารางเมตร ต าบล
โนนแดง อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย เมตร19 – 
โรงเรียน บ้านโสกภารากวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 3,000.00 ตาราง
เมตร ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

1,500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนแดง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,390 คน เกษตรกร 
402 คน และผู้ประกอบการ 10 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 94/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

170 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายข้างวัดบ้านแสบง หมู่ที่ 8 
บ้านแสบง ต าบลดอนงัว 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 
พร้อมบดอัดลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายขา้งวัดบ้านแส
บง หมู่ที่ 8 บา้นแสบง ต าบลดอนงัว 
อ าเภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร พร้อมบดอัดลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดอนงัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,980 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

171 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายข้างดอนปู่ตา ไปบ้านแส
บง หมู่ที่ 7 บา้นหนองขาม 
ต าบลดอนงัวอ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 310 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
930 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายขา้งดอนปู่ตา 
ไปบ้านแสบง หมู่ที่ 7  บา้นหนองขาม ต าบล
ดอนงัวอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 930 
ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดอนงัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,980 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 95/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

172 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายบ้านหนองขามไปบา้น
ศาลา หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม 
ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง  
4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 928 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายบา้นหนอง
ขามไปบ้านศาลา หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม 
ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดอนงัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,980 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 

173 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
สายข้างวัดบ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม 
ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร พร้อมบดอัดลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายขา้งวัดบ้าน
หนองขาม หมู่ที ่5 บา้นหนองขาม ต าบล
ดอนงัว อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
875 ตารางเมตร พร้อมบดอัดลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร  

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดอนงัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,980 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 96/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

174 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านหัวนา  หมู่ 6 - เขต
ต าบลก าพี ้บ้านฮอ่งไผ่ ต าบล
หนองจิก อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคามขนาด
กว้าง 6.00  เมตร ยาว  
145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกวา่ 870 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นหัวนา หมู ่6 - 
เขตต าบลก าพี ้บ้านฮ่องไผ่ ต าบลหนองจิก 
อ าเภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 6.00  เมตร ยาว 145 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
870 ตารางเมตร 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองจกิ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 707 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

491,000 

175 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง
บ้านสว่าง - บา้นหนองจกิ 
ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยว่า  
850  ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นสว่าง - 
บ้านหนองจิก ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยว่า 850  ตารางเมตร 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองจกิ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 404 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 97/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

176 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหิน
ตั้ง หมู่ 9  เส้นทางกลาง
หมู่บ้าน ต าบลนาเชือก 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ผวิจราจร 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
560 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตาราง
เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50  เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินตั้ง หมู ่9  
เส้นทางกลางหมู่บ้าน ต าบลนาเชือก อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ระยะทาง 560 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

1,270,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาเชือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว
และพืชผัก) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไปจ าหนา่ยสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 443 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

1,270,000 

177 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบ
หมู่บ้านด้านทิศเหนือบา้น
หนองกุงใต้ หมู่ที่ 10 ต าบล
กุดปลาดุก อ าเภอชื่นชม 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ยาว 335.00 เมตรหรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,340.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบหมู่บ้านดา้นทศิ
เหนือบ้านหนองกุงใต้ หมู่ที ่10 ต าบลกดุ
ปลากดุก อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ยาว 335.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 1,340.00 ตารางเมตร 

810,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
กุดปลาดุก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,338 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

810,300 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 98/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

178 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 11 บ้านหนองโง้ง 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาดูน อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 275.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,375.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 11 บ้าน
หนองโง้ง หมู่ที่ 2 ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,375.00 
ตารางเมตร 

752,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาดูน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
เช่ือมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 
พระบรมธาตุนาดูน พิพธิภัณฑ์นครจัมปาศรี 
พิพิธภัณฑ์บ้านอีสานฯ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระบรมธาตุนาดูน เลาะดอนนา 
ฯลฯ เป็นต้นกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 695 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

752,900 

179 ท าปลาร้าและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 

1. การท าปลารา้ 
2. แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต จากปลาร้า
และการแปรรูป 

593,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงบัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดย
จัดหาส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่ือมโยง
การท่องเท่ียวและบริการ เป็นการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีต าบลดงบัง ในการท าปลาร้า 
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า โดยสนับสนุนค่า
วสัดุอบรม 413,200 บาท เฉลี่ย 4,132 บาท/ราย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน สามารถเพิ่ม
รายได้ให้กลุ่มเป้าหมาย 300,000 บาท ในปี 2564  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

593,500 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 99/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

180 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.49-
009 บ้านหลุบควัน หมู่ที่ 10 
(สิ้นสุดถนน ค.ส.ล. เดิมบ้าน
หลุบควัน หมู่ที ่10 ไปทาง
เทศบาลนาดูน สิ้นสุด 
820.00 เมตร) กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 820.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย
กว่า 4,920.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
มค.ถ.49-009 บ้านหลุบควัน หมู่ที ่10 ( 
สิ้นสุดถนน ค.ส.ล. เดิม บ้านหลุบควัน หมู่ที่ 
10 ไปทางเทศบาลนาดูน สิ้นสุด 820.00 
เมตร ) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,920.00 ตารางเมตร 

2,523,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,371 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

2,523,000 

181 ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
(ล าห้วยยาง) บ้านยางใหม่ 
หมู่ที่ 14 ต าบลยาง 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 
15 เมตร สันฝายสูง 1.5 
เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 (ล าหว้ยยาง) 
บ้านยางใหม ่หมู่ที่ 14 ต าบลยาง 
อ าเภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดกวา้ง 15 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 เมตร 

705,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยาง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อแหล่งกักเก็บน้ าให้มี
ความจุมากขึ้น และเกษตรกรสามารถน าน้ าไปใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ปลูกข้าว ออ้ย และพืชผกัต่างๆ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 352 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

705,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 100/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

182 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง
บ้านโนนหินแห่ หมู่ที ่6 ถึง 
บ้านเมืองเพ็ง ต าบลกู่ทอง 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,570.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
6,280.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นโนนหนิแห่ 
หมู่ที่ 6 ถึง บา้นเมืองเพ็ง ต าบลกู่ทอง 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,570.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
6,280.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

3,578,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองบวั  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,277 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

3,578,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 101/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

183 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวง
เหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบัว
สันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวงเหนือ หมู่ที ่7 
ต าบลหนองบัวสันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต ่
43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 102/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

184 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวง
เหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบัว
สันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม  แห่งที่ 
2  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวงเหนือ หมู่ที ่7 
ต าบลหนองบัวสันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-
80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 103/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

185 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหญา้
ปล้อง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านกู่ 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหญา้ปล้อง หมูท่ี่ 6 
ต าบลบ้านกู ่อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 104/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

186 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าตอง หมู่
ที่ 3 ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยาง
สีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าตอง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
กู่ อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC 
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ  

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 105/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

187 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองจกิ 
หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นกู ่อ าเภอ
ยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 7 
 ต าบลบ้านกู่ อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 106/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

188 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าตอง หมู่
ที่ 3 ต าบลบา้นกู่  
อ าเภอยางสีสุราช 
 จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 2 ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าตอง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
กู่ อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC 
 ค่าความลึกเฉลีย่ตั้งแต่ 43-80 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 107/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

189 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าตอง หมู่
ที่ 3 ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยาง
สีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC  ค่าความลึกเฉลีย่ตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าตอง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
กู่ อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC 
 ค่าความลึกเฉลีย่ตั้งแต่ 43-80 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 108/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

190 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าตอง หมู่
ที่ 3 ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยาง
สีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 4 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านป่าตอง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านกู่ อ าเภอยาง
สีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 109/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

191 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองรูแข ้
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัวสันตุ 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองรูแข้ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบวัสนัตุ 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่  
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 110/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

192 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองรูแข้
เหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว
สันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองรูแข้เหนอื หมู่ที ่4 
ต าบลหนองบัวสันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-
80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 111/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

193 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวง
ใต้ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัวสัน
ตุ อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวงใต้ หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองบัวสันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 112/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

194 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
 (น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวง
เหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบัว
สันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม  แห่งที่  
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 6 นิ้ว ทอ่ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวงเหนือ หมู่ที ่7 
ต าบลหนองบัวสันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 113/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

195 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นกู ่หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านกู ่อ าเภอยางสีสุ
ราช จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นกู ่หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นกู่ 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC 
 ค่าความลึกเฉลีย่ตั้งแต่ 43-80 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3.โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอซึ่งแหง้แล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 114/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

196 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นบ้านกู่ หมู่
ที่ 9 ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยาง
สีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นกู ่หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นกู่ 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 115/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

197 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าง้ิว หมู่
ที่ 10 ต าบลหนองบวัสันตุ 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าง้ิว หมู่ที่ 10 ต าบล
หนองบัวสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3.โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 116/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

198 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองพกุ 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองบัวสันตุ 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองพกุ หมู่ที่ 9  
ต าบลหนองบัวสันตุ อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต ่
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 117/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

199 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนลี่ หมู่
ที่ 9 ต าบลหนองบัวแก้ว 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนลี่ หมู่ที่ 9 ต าบลหนอง
บัวแกว้ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต ่
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 118/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

200 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
 (น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทับปา่จิก 
หมู่ที่ 7 ต าบลราษฎร์เจริญ 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตัง้แต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทับปา่จิก หมู่ที่ 7 ต าบล
ราษฎร์เจริญ อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3.โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 119/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

201 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแคนใต้ 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัวแก้ว 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแคนใต้ หมู่ที ่3 ต าบล
หนองบัวแก้ว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต ่
 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3 โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 120/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

202 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแคนใต้ 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัวแก้ว 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแคนใต้ หมู่ที ่3 ต าบล
หนองบัวแก้ว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต ่
 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3.โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 121/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

203 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแคนใต้ 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัวแก้ว 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแคนใต้ หมู่ที ่3 ต าบล
หนองบัวแก้ว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต ่
43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 122/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

204 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแคน
พัฒนา หมู่ที ่14 ต าบลนาสี
นวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแคนพัฒนา หมูท่ี่ 14 
ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 123/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

205 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
 (น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาสีนวล 
หมู่ที่ 11 ต าบลนาสีนวล 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC  ค่าความลึกเฉลีย่ตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาสีนวล หมู่ที ่11 ต าบล
นาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอซึ่งแหง้แล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 124/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

206 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นกางกี่ หมู่ที ่
10 ต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นกางกี่ หมู่ที ่10 ต าบลเมือง
เตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3 โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 125/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

207 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นกางกี่ หมู่ที ่
10 ต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่  2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านกางกี ่หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 126/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

208 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นกางกี่ หมู่ที ่
10 ต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นกางกี่ หมู่ที ่10 ต าบลเมือง
เตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 127/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

209 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
 (น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักสัง  
หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเตา 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักสัง หมู่ที ่8 ต าบลเมือง
เตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต ่
43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3.โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 128/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

210 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเล่ือน 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเล่ือน หมู่ที่ 8 ต าบล
หนองบัว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 129/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

211 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
 (น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาสีนวล
เหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลนาสี
นวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาสีนวลเหนือ หมู่ที่ 11 
ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 130/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

212 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาสีนวล
เหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลนาสี
นวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม  แห่งที่ 
2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาสีนวลเหนือ หมู่ที่ 11 
ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 131/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

213 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพปา่จิก 
หมู่ที่ 7 ต าบลราษฎร์เจริญ 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพปา่จิก หมู่ที ่7 ต าบล
ราษฎร์เจริญ อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 132/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

214 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองฮี หมู่
ที่ 15 ต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองฮี หมู่ที่ 15 ต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 133/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

215 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนกวาง 
หมู่ที่ 16 ต าบลเมืองเตา 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนกวาง หมู่ที่ 16 ต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต ่
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 134/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

216 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองฮี หมู่
ที่ 15 ต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองฮี หมู่ที่ 15 ต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 135/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

217 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองฮี หมู่
ที่ 15 ต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองฮี หมู่ที่ 15 ต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 136/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

218 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเล่ือน 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเล่ือน หมู่ที่ 8 ต าบล
หนองบัว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 137/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

219 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนทัน หมู่
ที่ 14 ต าบลมะค่า อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนทัน หมู่ที่ 14 ต าบล
มะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต ่
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ  ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 138/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

220 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นมะค่า  
หมู่ที่ 2 ต าบลมะค่า  
อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นมะค่า หมู่ที่ 2 ต าบลมะค่า 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุม่เป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3.โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ  
ซ่ึงแห้งแล้งขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคให้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท า
การเกษตรนอกฤดกูาล ท าให้เกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพ และสร้างรายได ้

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 139/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

221 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเปลือยทอง 
หมู่ที่ 14 ต าบลขามเฒ่า
พัฒนา อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเปลือยทอง หมู่ที่ 14 
ต าบลขามเฒ่าพัฒนา อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 1. โครงการมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชนด้วยการพัฒนาแหล่ง
น้ าด้วยการเจาะบ่อน้ าบาดาล และสูบน้ าด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก ่ข้าว พืชผัก และ
การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายเปน็เกษตรกร 
20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 140/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

222 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่า หมู่ที่ 
13 ต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่า หมู่ที่ 13 ต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 141/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

223 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นบ้านมว่ง 
หมู่ที่ 10 ต าบลกุดใส้จอ่ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านม่วง หมู่ที ่10 ต าบลกุดใส้จ่อ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล  
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 142/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

224 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าใส หมู่ที่ 
16 ต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าใส หมู่ที่ 16 ต าบลขาม
เฒ่าพัฒนา อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 143/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

225 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่า หมู่ที่ 
13 ต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคามแห่งที่ 2  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่า หมู่ที่ 13 ต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 144/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

226 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่า หมู่ที่ 
10 ต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่า หมู่ที่ 10 ต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้ง 
ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอปุโภค
บริโภคให้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตร 
นอกฤดูกาล ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ 
 และสร้างรายได ้

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 145/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

227 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นมะค่า หมู่ที่ 
1 ต าบลมะค่า อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้  
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นมะค่า หมู่ที่ 1 ต าบลมะค่า 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 146/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

228 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นม่วง หมู่ที่ 
10 ต าบลกุดใส้จ่อ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลกดุใส้
จ่อ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 147/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

229 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าใส หมู่ที่ 
7 ต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าใส หมู่ที่ 7 ต าบลขาม
เฒ่าพัฒนา อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 148/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

230 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าใส หมู่ที่ 
16 ต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านน้ าใส หมู่ที ่16 ต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 149/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

231 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าใส หมู่ที่ 
7 ต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2   
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าใส หมู่ที่ 7 ต าบลขาม
เฒ่าพัฒนา อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 150/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

232 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นขี้เหล็ก หมู่
ที่ 3 ต าบลกุดใส้จอ่ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ต าบลกุด
ใส้จ่อ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 151/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

233 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าใส หมู่ที่ 
16 ต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าใส หมู่ที่ 16 ต าบลขาม
เฒ่าพัฒนา อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 152/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

234 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนดู่ หมู่
ที่ 7 ต าบลหวัดง อ าเภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนดู่ หมู่ที่ 7 ต าบลหัวดง 
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล  
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 153/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

235 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเพิ่ม 
หมู่ที่ 6 ต าบลหัวดง อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1  ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโคกเพิ่ม หมู่ที่ 6 ต าบลหัวดง  
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล  
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 154/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

236 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเพิ่ม 
หมู่ที่ 6 ต าบลหัวดง อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 2  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเพิ่ม หมู่ที่ 6 ต าบลหัว
ดง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 155/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

237 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโง้ง 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาดูน อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1  ขนาดเส้นผ่า  
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโง้ง หมู่ที ่2 ต าบลนา
ดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 156/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

238 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโง้ง 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาดูน อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 2  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโง้ง หมู่ที ่2 ต าบลนา
ดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 157/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

239 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองกลาง
โคก หมู่ที่ 3 ต าบลนาดูน 
อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองกลางโคก หมู่ที ่3 
ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 158/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

240 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นยางดิน
เหลือง หมู่ที่ 4 ต าบลดงยาง 
อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นยางดินเหลือง หมู่ที่ 4 
ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 159/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

241 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน 
หมู่ที่ 10 ต าบลหวัดง อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 1  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน หมู่ที่ 10 ต าบล
หัวดง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 160/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

242 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน 
หมู่ที่ 10 ต าบลหวัดง อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 2  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน หมู่ที่ 10 ต าบล
หัวดง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 161/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

243 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน 
หมู่ที่ 15 ต าบลหวัดง อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 1  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน หมู่ที่ 15 ต าบล
หัวดง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 162/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

244 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองซ า 
หมู่ที่ 2 ต าบลหัวดง อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองซ า หมู่ที ่2 ต าบลหัวดง  
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 163/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

245 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัดง หมู่ที่ 
1 ต าบลหัวดง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม  แห่งที่ 
1  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหัวดง หมู่ที่ 1 ต าบลหัวดง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-
80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 164/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

246 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน 
หมู่ที่ 10 ต าบลหวัดง อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 3  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ต าบลหัวดง  
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 165/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

247 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน 
หมู่ที่ 15 ต าบลหวัดง อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 2  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน หมู่ที่ 15 ต าบล
หัวดง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC 
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 166/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

248 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัดง หมู่ที่ 
1 ต าบลหัวดง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหัวดง หมู่ที่ 1 ต าบลหัวดง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต ่
43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล  
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 167/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

249 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัดง หมู่ที่ 
2 ต าบลหัวดง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร    

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัดง หมู่ที่ 2 ต าบลหวัดง 
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 168/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

250 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บ้านเหล่าส้มลม 
หมู่ที่ 7 ต าบลดงดวน อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1 ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต ่
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านเหล่าส้มลม หมู่ที ่7 ต าบลดงดวน 
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 169/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

251 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัดง หมู่ที่ 
1 ต าบลหัวดง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัดง หมู่ที่ 1 ต าบลหวัดง 
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 170/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

252 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเพิ่ม 
หมู่ที่ 6 ต าบลหัวดง อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1 ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเพิ่ม หมู่ที่ 6 ต าบลหัว
ดง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 171/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

253 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาฝาย หมู่
ที่ 6 ต าบลดงดวน อ าเภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม แห่ง
ที่ 2  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร   

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาฝาย หมู่ที่ 6 ต าบลดงด
วน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร   จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 172/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

254 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าส้มลม 
หมู่ที่ 7 ต าบลดงดวน อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 2  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าส้มลม หมู่ที่ 7 ต าบล
ดงดวน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 173/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

255 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาฝาย หมู่
ที่ 6 ต าบลดงดวน อ าเภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม แห่ง
ที่ 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาฝาย หมู่ที่ 6 ต าบลดงด
วน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 174/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

256 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าส้มลม 
หมู่ที่ 7 ต าบลดงดวน อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 3  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าส้มลม หมู่ที่ 7 ต าบล
ดงดวน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 175/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

257 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัดง หมู่ที่ 
1 ต าบลหัวดง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัดง หมู่ที่ 1 ต าบลหวัดง 
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 176/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

258 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นแดงโพง 
หมู่ที่ 1 ต าบลดงดวน อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นแดงโพง หมู่ที่ 1 ต าบลดงด
วน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 177/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

259 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นแดงโพง 
หมู่ที่ 1 ต าบลดงดวน อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 2  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นแดงโพง หมู่ที่ 1 ต าบลดงด
วน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 178/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

260 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกกลาง 
หมู่ที่ 7 ต าบลชื่นชม อ าเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต าบล
ชื่นชม อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 179/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

261 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหว้า 
หมู่ที่ 1 ต าบลชื่นชม อ าเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 1 ต าบล
ชื่นชม อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 180/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

262 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่า
ดอกไม้ หมู่ที่ 8 ต าบลเหล่า
ดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1   
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 8 
ต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 181/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

263 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น
น้อย หมู่ที ่3 ต าบลเหล่า
ดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่นน้อย หมู่ที ่3 ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 182/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

264 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่
ที่ 4 ต าบลเหล่าดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่ที่ 4 ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 183/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

265 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่
ที่ 4 ต าบลเหล่าดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่ที่ 4 ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 184/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

266 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่
ที่ 4 ต าบลเหล่าดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่ที่ 4 ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 185/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

267 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่นใต้ 
หมู่ที่ 11 ต าบลเหล่าดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่นใต้ หมู่ที ่11  
ต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 186/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

268 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่
ที่ 4 ต าบลเหล่าดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 4  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่ที่ 4 ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 187/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

269 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่
ที่ 4 ต าบลเหล่าดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 5  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่ที่ 4 ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 188/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

270 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น
น้อย หมู่ที ่3 ต าบลเหล่า
ดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล)  
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อ
น้ าบาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่นน้อย หมู่ที ่3 ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 189/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

271 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่า
ดอกไม้ หมู่ที่ 8 ต าบลเหล่า
ดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 8 
ต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 190/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

272 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นส้มกบ หมู่
ที่ 2 ต าบลเหล่าดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นส้มกบ หมู่ที่ 2 ต าบลเหล่า
ดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุม่เป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 191/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

273 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น
น้อย หมู่ที ่3 ต าบลเหล่า
ดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 3   
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่นน้อย หมู่ที ่3 ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 192/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

274 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบวัดง 
หมู่ที่ 4 ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบวัดง หมู่ที่ 4 ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 193/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

275 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบวัดง 
หมู่ที่ 4 ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบวัดง หมู่ที่ 4 ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 194/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

276 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสะอาด 
หมู่ที่ 16 ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 16 
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 195/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

277 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสะอาด 
หมู่ที่ 16 ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 16 
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 196/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

278 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนลาน 
หมู่ที่ 13 ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนลาน หมู่ที ่13 ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร   
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 197/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

279 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นยาง หมู่ที่ 
6 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแก
ด า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นยาง หมู่ที่ 6 ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร   
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 198/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

280 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นบ้านคุ้ม
เหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคุ้มเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองกุง อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 199/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

281 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นค าแก่นคูณ 
หมู่ที่ 17 ต าบลวังแสง 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม   แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นค าแก่นคูณ หมู่ที่ 17 
ต าบลวังแสง อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 200/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

282 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าข่าง หมู่
ที่ 12 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ
แกด า จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าข่าง หมู่ที ่12 ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 201/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

283 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นค าแก่นคูณ 
หมู่ที่ 17 ต าบลวังแสง 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นค าแก่นคูณ หมู่ที่ 17 
ต าบลวังแสง อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 202/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

284 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นค าแก่นคูณ 
หมู่ที่ 17 ต าบลวังแสง 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นค าแก่นคูณ หมู่ที่ 17 
ต าบลวังแสง อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 203/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

285 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองขุ่น 
หมู่ที่ 10 ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองขุ่น หมู่ที่ 10 ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 204/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

286 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสะอาด 
หมู่ที่ 16 ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 16 
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 205/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

287 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าข่าง หมู่
ที่ 12 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ
แกด า จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่าข่าง หมู่ที ่12 ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 206/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

288 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
 (น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกใหญ ่
หมู่ที่ 12 ต าบลแคน อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกใหญ ่หมู่ที ่12 ต าบล
แคน อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมต จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 207/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

289 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนแคน 
หมู่ที่ 15 ต าบลบา้นหวาย 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนแคน หมู่ที่ 15 ต าบล
บ้านหวาย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 208/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

290 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหว้า 
หมู่ที่ 9 ต าบลงัวบา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 9 ต าบล
งัวบา อ าเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 209/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

291 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองนก
เขียน หมู่ที่ 13 ต าบลดงใหญ่ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองนกเขยีน หมู่ที่ 13 
ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 210/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

292 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นชาดน้อย 
หมู่ที่ 3 ต าบลหัวเรือ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ง 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นชาดน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลหัว
เรือ อ าเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 211/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

293 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นชาดน้อย 
หมู่ที่ 3 ต าบลหัวเรือ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นชาดน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลหัว
เรือ อ าเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 212/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

294 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าเกลีย้ง 
หมู่ที่ 8 ต าบลนาข่า อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าเกลีย้ง หมู่ที่ 8 ต าบลนา
ข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 213/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

295 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าเกลีย้ง 
หมู่ที่ 8 ต าบลนาข่า อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าเกลีย้ง หมู่ที่ 8 ต าบลนา
ข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 214/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

296 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าเกลีย้ง 
หมู่ที่ 8 ต าบลนาข่า อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าเกลีย้ง หมู่ที่ 8 ต าบลนา
ข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 215/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

297 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าเกลีย้ง 
หมู่ที่ 8 ต าบลนาข่า อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 4 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นน้ าเกลีย้ง หมู่ที่ 8 ต าบลนา
ข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 216/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

298 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนบม 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนบม หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 217/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

299 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวังัวเจริญ 
หมู่ที่ 28 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวังัวเจริญ หมู่ที ่28 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวดั
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 218/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

300 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองนก
เขียน หมู่ที่ 13 ต าบลดงใหญ่ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองนกเขยีน หมู่ที่ 13 
ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 219/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

301 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเก่านอ้ย 
หมู่ที่ 7 ต าบลแคน อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเก่านอ้ย หมู่ที่ 7 ต าบล
แคน อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 220/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

302 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหมากหญา้ 
หมู่ที่ 1 ต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหมากหญา้ หมู่ที่ 1 ต าบล
เชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 221/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

303 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวง 
หมู่ที่ 5 ต าบลนาทอง อ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวง หมู่ที่ 5 ต าบล
นาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 222/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

304 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพมา้
พัฒนา หมู่ที ่6 ต าบลนาทอง 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพมา้พัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 223/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

305 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนหัน 
หมู่ที่ 4 ต าบลนาทอง อ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนหัน หมู่ที่ 4 ต าบลนา
ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 224/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

306 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหมากหญา้ 
หมู่ที่ 1 ต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหมากหญา้ หมู่ที่ 1 ต าบล
เชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 225/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

307 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นขามเจริญ 
หมู่ที่ 19 ต าบลกู่ทอง อ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นขามเจริญ หมู่ที่ 19 ต าบล
กู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 226/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

308 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นขามเจริญ 
หมู่ที่ 19 ต าบลกู่ทอง อ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นขามเจริญ หมู่ที่ 19 ต าบล
กู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 227/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

309 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองศิริ
ราชฎร ์หมู่ที ่10 ต าบลเชียง
ยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองศิริราชฎร์ หมู่ที่ 10 
ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 228/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

310 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองศิริ
ราชฎร ์หมู่ที ่10 ต าบลเชียง
ยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองศิริราชฎร์ หมู่ที่ 10 
ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 229/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

311 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองศิริ
ราชฎร ์หมู่ที ่10 ต าบลเชียง
ยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองศิริราชฎร์ หมู่ที่ 10 
ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 230/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

312 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพมา้
พัฒนา หมู่ที ่6 ต าบลนาทอง 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพมา้พัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 231/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

313 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพมา้
พัฒนา หมู่ที ่6 ต าบลนาทอง 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพมา้พัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 232/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

314 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนอง
มันปลา หมู่ที ่7 ต าบลกู่ทอง 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองมันปลา หมู่ที ่7 
ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 233/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

315 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพมา้
พัฒนา หมู่ที ่6 ต าบลนาทอง 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัพมา้พัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 234/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

316 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนหัน 
หมู่ที่ 4 ต าบลนาทอง อ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนหัน หมู่ที่ 4 ต าบลนา
ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 235/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

317 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบึง 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองโพธิ์ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบึง หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองโพธิ ์อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 236/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

318 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัเข่าแตก 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัเข่าแตก หมู่ที ่3 ต าบล
หนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 237/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

319 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนองคู 
หมู่ที่ 3 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนองคู หมู่ที ่3 ต าบล
เขวาไร่ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 238/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

320 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาดา่น หมู่
ที่ 2 ต าบลหนองแดง อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาดา่น หมู่ที ่2 ต าบล
หนองแดง อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตรจ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 239/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

321 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโพธิ์ศรี
เจริญ หมู่ที่ 7 ต าบลหนอง
โพธิ์ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโพธิ์ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 240/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

322 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองโพธิ์ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองโพธิ ์อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 241/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

323 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัโสก หมู่
ที่ 4 ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัโสก หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองโพธิ ์อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 242/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

324 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นปอพาน 
หมู่ที่ 2 ต าบลปอพาน อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นปอพาน หมู่ที่ 2 ต าบลปอ
พาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 243/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

325 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 13 ต าบลปอ
พาน อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระใหม่สามัคคี หมู่ที ่13 
ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 244/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

326 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 13 ต าบลปอ
พาน อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระใหม่สามัคคี หมู่ที ่13 
ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 245/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

327 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นปอพาน 
หมู่ที่ 1 ต าบลปอพาน อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นปอพาน หมู่ที่ 1 ต าบลปอ
พาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 246/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

328 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นบึงสามัคคี 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองโพธิ์ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นบึงสามัคคี หมู่ที่ 8 ต าบล
หนองโพธิ ์อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 247/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

329 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
 (น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยหลาว
เหนือ หมู่ที่ 15 ต าบลเขวาไร่ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยหลาวเหนอื หมู่ที ่15 
ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 248/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

330 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองเรือ 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองเรือ หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 249/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

331 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นยางสินไชย 
หมู่ที่ 3 ต าบลเหลา่ อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นยางสินไชย หมู่ที่ 3 ต าบล
เหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 250/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

332 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหญา้
ม้า หมู่ที่ 20 ต าบลหนอง
เหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหญา้ม้า หมู่ที่ 20 
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 251/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

333 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองยาง 
หมู่ที่ 7 ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองยาง หมู่ที่ 7 ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 252/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

334 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองยาง 
หมู่ที่ 9 ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองยาง หมู่ที่ 9 ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 253/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

335 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นวังกุง หมู่ที่ 
8 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นวังกุง หมู่ที่ 8 ต าบลเขวาไร่ 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 254/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

336 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าโพธิ ์
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุง
สวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม  แห่งที่ 
1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าโพธิ ์หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวดั
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 255/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

337 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นวังกุง หมู่ที่ 
8 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นวังกุง หมู่ที่ 8 ต าบลเขวาไร่ 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 256/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

338 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าโพธิ ์
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุง
สวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม  แห่งที่ 
2  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าโพธิ ์หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองกุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวดั
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 257/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

339 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาล้อม หมู่
ที่ 9 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาล้อม หมู่ที ่9 ต าบล
หนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 258/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

340 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นวังแคน หมู่
ที่ 11 ต าบลดอนกลาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นวังแคน หมู่ที่ 11 ต าบล
ดอนกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 259/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

341 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสูง 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสูง หมู่ที ่10 ต าบล
หนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 260/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

342 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสูง หมู่
ที่ 10 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสูง หมู่ที ่10 ต าบล
หนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 261/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

343 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหมากมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหมากมาย หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 262/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

344 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหมากมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหมากมาย หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 263/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

345 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโน 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองโน 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโน หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองโน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 264/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

346 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกก่อ อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหิน หมู่ที่ 3 ต าบล
โคกก่อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวดั
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 265/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

347 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นร่วมใจ หมู่
ที่ 13 ต าบลแวงน่าง อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นร่วมใจ หมู่ที่ 13 ต าบลแวง
น่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 266/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

348 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองตื่น 
หมู่ที่ 7 ต าบลเขวา อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองตื่น หมู่ที่ 7 ต าบลเข
วา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 267/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

349 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองตื่น 
หมู่ที่ 7 ต าบลเขวา อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองตื่น หมู่ที่ 7 ต าบลเข
วา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 268/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

350 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นท่าส าราญ 
หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยแอ่ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นท่าส าราญ หมู่ที่ 7 ต าบล
ห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 269/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

351 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นท่าส าราญ 
หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยแอ่ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 2
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นท่าส าราญ หมู่ที่ 7 ต าบล
ห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 270/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

352 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นท่าส าราญ 
หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยแอ่ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นท่าส าราญ หมู่ที่ 7 ต าบล
ห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 271/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

353 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าหนาด 
หมู่ที่ 1 ต าบลดอนหวา่น 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม  แห่งที่ 
1ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าหนาด หมู่ที ่1 ต าบล
ดอนหว่าน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 272/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

354 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโจด 
หมู่ที่ 13 ต าบลโคกก่อ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโจด หมู่ที ่13 ต าบล
โคกก่อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวดั
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 273/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

355 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าหนาด 
หมู่ที่ 1 ต าบลดอนหวา่น 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม  แห่งที่ 
2ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าหนาด หมู่ที ่1 ต าบล
ดอนหว่าน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 274/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

356 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโจด 
หมู่ที่ 13 ต าบลโคกก่อ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโจด หมู่ที ่13 ต าบล
โคกก่อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวดั
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 275/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

357 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นบ้านหนอง
โจด หมู่ที ่13 ต าบลโคกก่อ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม  แห่งที่ 
3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรบัการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองโจด หมู่ที ่13 ต าบล
โคกก่อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวดั
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมต 
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 276/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

358 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเอียด หมู่ที่ 
5 ต าบลเขวา อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเอียด หมู่ที่ 5 ต าบลเขวา 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร  จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 277/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

359 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองตาไก ้
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองสิม 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองตาไก ้หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองสิม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 278/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

360 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นพงโพด หมู่
ที่ 5 ต าบลหนองสิม 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นพงโพด หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองสิม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 279/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

361 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบวั 
หมู่ที่ 8 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบวั หมู่ที่ 8 ต าบล
โนนราษี อ าเภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 280/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

362 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบวั 
หมู่ที่ 8 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองบวั หมู่ที่ 8 ต าบล
โนนราษี อ าเภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 281/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

363 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาเจริญ 
หมู่ที่ 18 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาเจริญ หมู่ที่ 18 ต าบล
โนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 282/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

364 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาเจริญ 
หมู่ที่ 18 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาเจริญ หมู่ที่ 18 ต าบล
โนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 283/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

365 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดงเค็ง หมู่
ที่ 17 ต าบลบ่อใหญ ่
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดงเค็ง หมู่ที่ 17 ต าบลบ่อ
ใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 284/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

366 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดงเค็ง หมู่
ที่ 17 ต าบลบ่อใหญ ่
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดงเค็ง หมู่ที่ 17 ต าบลบ่อ
ใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 285/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

367 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนอง 
หมู่ที่ 5 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนอง หมู่ที่ 5 ต าบลวัง
ไชย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 286/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

368 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนอง 
หมู่ที่ 5 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนอง หมู่ที่ 5 ต าบลวัง
ไชย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 287/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

369 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนอง 
หมู่ที่ 5 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนอง หมู่ที่ 5 ต าบลวัง
ไชย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 288/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

370 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนอง 
หมู่ที่ 5 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 4  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัหนอง หมู่ที่ 5 ต าบลวัง
ไชย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 289/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

371 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกก่อง 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกก่อง หมู่ที ่4 ต าบลวัง
ไชย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 290/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

372 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกก่อง 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกก่อง หมู่ที ่4 ต าบลวัง
ไชย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 291/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

373 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวง 
หมู่ที่ 1 ต าบลกุดรัง อ าเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองแวง หมู่ที่ 1 ต าบล
กุดรัง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 292/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

374 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นประทุม
ทอง หมู่ที่ 13 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นประทุมทอง หมู่ที่ 13 
ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 293/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

375 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นพัฒนา หมู่
ที่ 12 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลนา
โพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 294/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

376 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเลิงแฝก 
หมู่ที่ 1 ต าบลเลิงแฝก 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเลิงแฝก หมู่ที ่1 ต าบลเลิง
แฝก อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 295/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

377 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนถาวร 
หมู่ที่ 14 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนถาวร หมู่ที่ 14 ต าบล
นาโพธิ ์อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 296/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

378 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนถาวร 
หมู่ที่ 14 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนถาวร หมู่ที่ 14 ต าบล
นาโพธิ ์อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 297/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

379 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยมะเขอื 
หมู่ที่ 17 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยมะเขอื หมู่ที ่17 
ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 298/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

380 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยมะเขอื 
หมู่ที่ 17 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยมะเขอื หมู่ที ่17 
ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 299/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

381 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองปา้น 
หมู่ที่ 3 ต าบลกุดรัง อ าเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองปา้น  หมู่ที่ 3 ต าบล
กุดรัง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 300/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

382 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 
21 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม แห่ง
ที่ 1  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 21 ต าบลนา
โพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 301/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

383 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 
3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 3 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 302/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

384 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 
3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 3 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 303/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

385 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 
21 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม แห่ง
ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 21 ต าบลนา
โพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 304/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

386 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเลิงแฝก 
หมู่ที่ 1 ต าบลเลิงแฝก 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเลิงแฝก หมู่ที ่1 ต าบลเลิง
แฝก อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 305/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

387 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่
ที่ 4 ต าบลเหล่าดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นผักแว่น หมู่ที่ 4 ต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 306/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

388 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส าล ี
หมู่ที่ 8 ต าบลชื่นชม อ าเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส าล ีหมู่ที่ 8 ต าบลชื่น
ชม อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 307/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

389 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
 (น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส าล ี
หมู่ที่ 8 ต าบลชื่นชม อ าเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 2  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส าล ีหมู่ที่ 8 ต าบลชื่น
ชม อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 308/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

390 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส าล ี
หมู่ที่ 8 ต าบลชื่นชม อ าเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส าล ีหมู่ที่ 8 ต าบลชื่น
ชม อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 309/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

391 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนนา หมู่
ที่ 4 ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่น
ชม จังหวัดมหาสารคาม แห่ง
ที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านดอนนา หมู่ที่ 4 ต าบลชื่นชม  
อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้  

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 310/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

392 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาค านอ้ย 
หมู่ที่ 1 ต าบลเหลา่ดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านนาค าน้อย หมู่ที่ 1 ต าบลเหล่าดอกไม้ 
อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 311/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

393 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส าล ี
หมู่ที่ 8 ต าบลชื่นชม อ าเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 4 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนส าลี หมู่ที ่8 ต าบลชื่นชม  
อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 312/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

394 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดอนนา หมู่
ที่ 4 ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่น
ชม จังหวัดมหาสารคาม แห่ง
ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านดอนนา หมู่ที่ 4 ต าบลชื่นชม  
อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 313/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

395 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า 
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส าล ี
หมู่ที่ 8 ต าบลชื่นชม อ าเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 5 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนส าลี หมู่ที ่8 ต าบลชื่นชม  
อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 314/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

396 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวายน้อย 
หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นหวาย 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหวาย 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 315/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

397 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเต่า หมู่
ที่ 2 ต าบลนาข่า อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโคกเต่า หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 316/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

398 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแก้ว 
หมู่ที่ 4 ต าบลงัวบา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลงัวบา  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 317/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

399 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแก้ว 
หมู่ที่ 4 ต าบลงัวบา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลงัวบา  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 318/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

400 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแก้ว 
หมู่ที่ 4 ต าบลงัวบา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลงัวบา  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 319/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

401 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหว้า 
หมู่ที่ 9 ต าบลงัวบา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ต าบลงัวบา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตัง้แต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 320/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

402 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองไผ่ 
หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นหวาย 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านหวาย 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 321/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

403 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองคู หมู่
ที่ 8 ต าบลงัวบา อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต าบลงัวบา  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 322/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

404 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกเต่า หมู่
ที่ 2 ต าบลนาข่า อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโคกเต่า หมู่ที ่2 ต าบลนาข่า  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 323/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

405 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองเหล่า 
หมู่ที่ 5 ต าบลประชาพัฒนา 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 5 ต าบลประชาพัฒนา 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 324/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

406 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองเหล่า 
หมู่ที่ 4 ต าบลประชาพัฒนา 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 4 ต าบลประชาพัฒนา 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 325/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

407 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสระแก้วใต้ 
หมู่ที่ 18 ต าบลงัวบา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านสระแก้วใต ้หมู่ที่ 18 ต าบลงัวบา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 326/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

408 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า ( น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนางเล้ิง หมู่
ที่ 10 ต าบลหนองเรือ อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านนางเลิ้ง หมู่ที่ 10 ต าบลหนองเรือ อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 327/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

409 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนางเล้ิง หมู่
ที่ 10 ต าบลหนองเรือ อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านนางเลิ้ง หมู่ที่ 10 ต าบลหนองเรือ อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 328/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

410 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองเรือ 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ  
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 329/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

411 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัเข่าแตก 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหัวเข่าแตก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 330/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

412 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองปอ 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองปอ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองเรือ อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 331/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

413 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัเข่าแตก 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหัวเข่าแตก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 332/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

414 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองเรือ 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ  
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 333/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

415 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัเข่าแตก 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหัวเข่าแตก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเรือ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 334/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

416 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นส าโรงใหม่ 
หมู่ที่ 12 ต าบลส าโรง อ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นส าโรงใหม่ หมู่ที่ 12 ต าบล
ส าโรง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 335/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

417 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองโพธิ์ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองโพธิ์ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 336/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

418 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโพธิ์ศรี
เจริญ หมู่ที่ 7 ต าบลหนอง
โพธิ์ อ าเภอนาเชือก  
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโพธิ์ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองโพธิ์ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 337/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

419 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาล้อม หมู่
ที่ 9 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 338/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

420 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาล้อม หมู่
ที่ 9 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 339/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

421 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหญา้
ม้า หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 340/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

422 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหญา้
ม้า หมู่ที่ 20 ต าบลหนอง
เหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 20 ต าบลหนอง
เหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 341/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

423 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกก่อง 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 342/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

424 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองกุง
สว่าง หมู่ที่ 8 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองกุงสวา่ง หมู่ที ่8 
ต าบลวังไชย อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 343/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

425 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองกุง
สว่าง หมู่ที่ 8 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองกุงสวา่ง หมู่ที ่8 
ต าบลวังไชย อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 344/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

426 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนมว่ง 
หมู่ที่ 6 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนมว่ง หมู่ที่ 6 ต าบลวัง
ไชย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ค่า
ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 
บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 345/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

427 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า   
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนมว่ง 
หมู่ที่ 6 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 6 ต าบลวังไชย 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 346/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

428 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนราษี 
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนราษี หมู่ที่ 1 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 347/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

429 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนราษี 
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม  แห่งที่ 2 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนราษี หมู่ที่ 1 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 348/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

430 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนราษี 
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนราษี หมู่ที่ 1 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 349/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

431 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนราษี 
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 4 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนราษี หมู่ที่ 1 ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 350/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

432 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นฝาง หมู่ที ่
2 ต าบลโนนราษ ี
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนราษี อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 351/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

433 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นป่ากุงหนา 
หมู่ที่ 10 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าดว้ยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านป่ากุงหนา หมู่ที่ 10 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 352/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

434 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกลี ่หมู่ที่ 
5 ต าบลกุดรัง อ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกลี ่หมู่ที่ 5 ต าบลกดุรัง 
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 353/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

435 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยมะเขอื 
หมู่ที่ 17 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที ่17 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 354/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

436 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 
21 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 21 ต าบลนา
โพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 355/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

437 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนถาวร 
หมู่ที่ 14 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 14 ต าบลนาโพธิ์  
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 356/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

438 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นคูชัย หมู่ที่ 
3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านคูชัย หมู่ที่ 3 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่  
43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 357/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

439 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลนา
โพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนสมบูรณ ์หมู่ที่ 6 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 358/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

440 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า อ
(น้ าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสะอาด 
หมู่ที่ 9 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ต าบลนาโพธิ์  
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 359/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

441 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยมะเขอื 
หมู่ที่ 17 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVCค่าความลกึเฉลี่ยตั้งแต่ 
43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที ่17 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 360/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

442 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนสะอาด 
หมู่ที่ 9 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ย
ตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการไดท้ันที  
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 361/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

443 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์)บ้านนาโพธิ์ หมู่
ที่ 1 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม แห่ง
ที่ 1  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที ่1 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 362/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

444 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า  (น้ า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
สูบน้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์)บ้านนาโพธิ์ หมู่
ที่ 1 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม  แห่ง
ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร  

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ า (น้ าบาดาล) เพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน้ า
บาดาล สูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที ่1 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั้งแต่ 43-80 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าด้วยการเจาะบอ่น้ าบาดาล 
และสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. โครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดมหาสารคาม 
และด าเนินการในพื้นที ่13 อ าเภอ ซ่ึงแห้งแล้งขาด
แคลนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี เพื่อท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

417,900 

445 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็
น้ าและระบายน้ า คลองผัน
น้ าแก่งเลิงจาน ช่วง กิโลเมตร
1+700 ถึง 2+200 บ้านดอน
ตูม ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตร 
ดินขุด 13,400 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าและระบายน้ า 
คลองผันน้ าแก่งเลิงจาน ช่วง กิโลเมตร1+700 
ถึง 2+200 บ้านดอนตูม ต าบลแก่งเลิงจาน 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ปริมาตรดินขุด 13,400 ลูกบาศก์เมตร 

987,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
น้ า คลองผันน้ าแก่งเลิงจาน ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอทันต่อรอบของ
การผลิต กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 560 คน 
เกษตรกร 200 คน และสามารถประกอบอาชีพ
เสริมได้ด้วย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

987,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 363/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

446 เพิ่มประสิทธิภาพการกัก 
เก็บน้ าและระบายน้ า  
ล าห้วยคะคาง ช่วงกิโลเมตร 
0+050 ถึง 3+200  
ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
10,500 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า ล าหว้ยคะคาง ชว่ง กโิลเมตร 0+050 ถึง 
3+200 ต าบลท่าตูม อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุด  
10,500 ลูกบาศก์เมตร 

1,128,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
น้ า ล าหว้ยคะคาง ส าหรับการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 675 คน 
เกษตรกร 150 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

1,128,000 

447 ซ่อมแซมท านบดินอ่างห้วย
เชียงค า พร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม 

ซ่อมแซมท านบดินอ่างห้วยเชียงค า พรอ้ม
อาคารประกอบ 

1,080,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการซ่อมแซมท านบดินอ่างหว้ยเชียงค า พร้อม
อาคารประกอบ เพื่อเพิ่มการกกัเก็บน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 800 คน เกษตรกร 250 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

1,080,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 364/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

448 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็
น้ าและการระบายน้ า อ่าง
เก็บน้ าหนองบวั โดยการ
ปรับปรุงคลองชักน้ าและดาด
คอนกรีตคลองชักน้ า บ้าน
โคกพระ ต าบลโคกพระ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
400 เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและการ
ระบายน้ า อา่งเก็บน้ าหนองบัว โดยการ
ปรับปรุงคลองชักน้ าและดาดคอนกรีตคลอง
ชักน้ า ระยะทาง 400 เมตร 

1,339,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและการ
ระบายน้ า อา่งเก็บน้ าหนองบัว ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร เป็นต้นกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 350 คน เกษตรกร 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

       
1,339,000  

449 เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ า
ฝายหว้ยกกโพธิ์  
ต าบลหนองโพธิ ์
อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาณดินขุด 
10,000 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ าฝายหว้ยกกโพธิ์ 
ปริมาณดินขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร 

959,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ าฝายห้วยกกโพธิ์ 
ส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 750 คน เกษตรกร 135 
คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วนมี
ความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที 

         
959,000  



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 365/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

450 ซ่อมแซมฝายห้วยเชียงค า
ตอนล่าง พร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลโนนราษี  
อ าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม 

ซ่อมแซมฝายห้วยเชียงค าตอนล่าง พร้อม
อาคารประกอบ 

950,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการซ่อมแซมฝายห้วยเชียงค าตอนล่างพร้อม
อาคารประกอบ เพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ปลูกข้าว ออ้ย และพืชผักสวนครัว กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 875 คน เกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วนมี
ความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที 

950,000 

451 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็
น้ าและระบายน้ า  
ล าห้วยคะคาง ช่วงกิโลเมตร
16+300 ถึง 19+950 บ้าน
ติ้ว ต าบลเขวา อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
10,000 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า ล าหว้ยคะคาง ชว่ง กโิลเมตร16+300 ถึง 
19+950 บ้านติ้ว ต าบลเขวา อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตร
ดินขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร 

1,103,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าและระบาย
น้ า ล าห้วยคะคาง ส าหรับการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรและพืชผักสวนครัว เป็นต้น เพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 475 คน 
เกษตรกร 80 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วนมี
ความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

1,103,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 366/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

452 เพิ่มประสิทธภาพกกัเก็บน้ า
และระบายฝายน้ าล้น  
ล าห้วยมะหลี่ บ้านต าแย 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาณดินขุด 
9,890 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพกกัเก็บน้ าและระบายฝาย
น้ าล้น ล าหว้ยมะหลี่ บา้นต าแย ปริมาณ 
ดินขุด 9,890 ลูกบาศก์เมตร 

955,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก   
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
ฝายน้ าล้น ล าหว้ยมะหลี่ ส าหรับการอปุโภคบริโภค
และการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน เกษตรกร 60 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

955,000 

453 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็
น้ าและระบายน้ า 
ล าห้วยตาดูน ชว่ง กิโลเมตร 
2+000 ถึง 5+620 
บ้านเลิงบ่อ ต าบลลาดพัฒนา 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม  
ปริมาตรดินขุด  
12,000 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า ล าหว้ยตาดูน ช่วง กิโลเมตร 2+000  
ถึง 5+620 บ้านเลิงบ่อ ต าบลลาดพัฒนา  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด  
12,000 ลูกบาศก์เมตร 

1,182,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก   
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
น้ า ล าหว้ยตาดูน ส าหรับการอปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 375 คน 
เกษตรกร 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

1,182,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 367/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

454 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็
น้ าและระบายน้ า อา่งเก็บน้ า
หนองกระทุ่ม บา้นดอนดู่ 
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
13,200 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าหนองกระทุ่ม บ้านดอนดู ่
ต าบลเขวา อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุด  
13,200 ลูกบาศก์เมตร 

1,113,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าหนองกระทุ่ม ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
325 คน เกษตรกร 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

1,113,000 

455 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็
น้ าและระบายน้ า อา่งเก็บน้ า
หนองเทวราช บา้นเชียงยืน 
หมู่ที่ 18 ต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาณดินขุด 
5,300 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าหนองเทวราช ปริมาณดินขุด 
5,300 ลูกบาศก์เมตร 

1,323,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก   
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าหนองเทวราช ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
875 คน เกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

1,323,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 368/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

456 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ าและระบายน้ า อา่งเก็บน้ า
แก่งเลิงจาน บ้านแก่งเลิงจาน 
ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด  
11,500 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าแก่งเลิงจาน บ้านแก่งเลิงจาน  
ต าบลแก่งเลิงจาน  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุด  
11,500 ลูกบาศก์เมตร 

1,115,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก   
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าแก่งเลิงจาน ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
281 คน เกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

1,115,000 

457 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ าและระบายน้ า อ่างเก็บน้ า
ห้วยคะคาง บ้านโคกก่อ  
ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
12,000 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าหว้ยคะคาง บา้นโคกก่อ  
ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
12,000 ลูกบาศก์เมตร 

1,080,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าหว้ยคะคาง ส าหรับการอปุโภค
บริโภคและการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน  
310 คน เกษตรกร 20 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

1,080,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 369/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

458 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ าและระบายน้ า อ่างเก็บน้ า
ห้วยขอนสัก บ้านโนนทัน 
ต าบลวังยาว  
อ าเภอโกสุมพิสัย   
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตร
ดินขุด 12,500 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าหว้ยขอนสัก บา้นโนนทัน 
ต าบลวังยาว อ าเภอโกสุมพิสยั   
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
12,500 ลูกบาศก์เมตร 

1,275,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
น้ า อ่างเก็บน้ าหว้ยขอนสัก ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
345 คน เกษตรกร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

1,275,000 

459 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
น้ าและระบายน้ า ฝายบ้านติ้ว 
บ้านติ้ว ต าบลเขวา อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
13,000 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า ฝายบ้านติว้ บา้นติ้ว ต าบลเขวา  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุด  
13,000 ลูกบาศก์เมตร 

815,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
น้ า ฝายบ้านติว้ ส าหรับการอปุโภคบริโภคและ
การเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 215 คน 
เกษตรกร 45 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

815,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 370/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

460 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็
น้ าและระบายน้ า ปตร. 
แก่งเลิงจาน บ้านโนนหัวฝาย 
ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
13,300 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ าและระบาย
น้ า ปตร.แก่งเลิงจาน บา้นโนนหวัฝาย ต าบล
แก่งเลิงจาน อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาตรดินขุด  
13,300 ลูกบาศก์เมตร 

1,071,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการกกัเก็บน้ าและระบาย
น้ า ปตร.แก่งเลิงจาน ส าหรับการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 150 คน 
เกษตรกร 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

1,071,000 

461 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน 
ไข่ผ า หมู่ที่ 2  - วัดป่า ต าบล
แกด า อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมดินลูกรัง
ไหล่ทาง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไข่ผ า หมู่ที่ 2  - 
วัดป่า  ต าบลแกด า อ าเภอแกด า  ขนาด
กว้าง 5 เมตร  ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริการ 
ส่วนต าบลแกด า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วและพืชผัก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 371/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

462 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกั
คลองปะหลาน กโิลเมตร
0+000-2+500 พร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลปะหลาน 
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด  
68,373.00 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัคลองปะหลาน 
กิโลเมตร 0+000-2+500 พร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลปะหลาน  
อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ปริมาตรดินขุด 68,373.00 ลูกบาศก์เมตร 

3,500,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาเสียวใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกักคลองปะหลาน 
ส าหรับการอปุโภคบริโภคและการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 250 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

3,500,000 

463 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านแก้งแก หมู่ที ่1 ต าบล
แก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั 
จังหวัดมหาสารคาม - แยก
ทางหลวง 208 - (มค.ถ  
27-07) ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 84 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15  เมตร ลูกรังไหล่
ทาง กวา้งข้างละ 0.20 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 420 ตารางเมตร 

ก่อสร้าง ค.ส.ล. สายบ้านแก้งแก  หมู่ที่ 1 
ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม - แยกทางหลวง 208 - (มค.ถ 
27-07) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 84 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร ลูกรังไหลท่าง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร 

235,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก้งแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการก่อสร้าง ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อสง่เสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและพืชผัก) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

235,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 372/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

464 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์ 
บ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
โชคชัย หมู่ที ่1 ต าบลหว้ย
เตย อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม   

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการเกษตร ขนาดความจุ 10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต ์บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้านโชคชยั  
เลขที่ 10 หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม   

497,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000  

465 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์ 
บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก
เฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 16   
ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม  
แห่งที่ 1 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต ์บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้านหนองแสง  
เลขที่ 115 หมู่ที่ 16  ต าบลห้วยเตย อ าเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชนด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพือ่การอปุโภคบริโภคและการเกษตร
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 373/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

466 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์ 
บ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลห้วย
เตย อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต ์บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้านหนองแสง  
เลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

497,000 

467 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์ 
บ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 16 ต าบล
ห้วยเตย อ าเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 2 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต ์บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้านหนองแสง  
เลขที่ 22 หมู่ที่ 16 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชนด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชน 7 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 374/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

468 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์ 
บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก
เฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
ส าโรง หมู่ที่ 18 ต าบลห้วย
เตย อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 1 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต ์บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้านส าโรง  
เลขที่ 1 หมู่ที่ 18 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 7 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000 

469 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์ 
บ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
โนนงาม หมู่ที่ 19 ต าบลหว้ย
เตย อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม  

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต ์บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้านโนนงาม  
เลขที่ 37 หมู่ที่ 19 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม  

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 375/376 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

470 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์ 
บ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
หนองแสน หมู่ที่ 13  
ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 

ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการเกษตร ขนาดความจุ 10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต ์บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้านหนองแสน  
เลขที่ 93 หมู่ที่ 13 ต าบลห้วยเตย  
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ปลูกข้าว และพืชผักสวนครัว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 7 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000 

471 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์
 บ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
ส าโรง หมู่ที่ 18  ต าบลหว้ย
เตย อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม  
แห่งที่ 2  

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต ์บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้านส าโรง  
เลขที่ 2 หมู่ที่ 18  ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกุด
รัง จังหวัดมหาสารคาม  

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7 ครวัเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

472 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์
บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก
เฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
หนองแสน หมู่ที่ 13 ต าบล
ห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 2 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต ์บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้านหนองแสน  
เลขที่ 53 หมู่ที่ 13 ต าบลห้วยเตย อ าเภอ 
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
  

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
 เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000 

473 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ขนาดความจ ุ10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ไม่น้อยกวา่ 2500 วัตต ์ 
บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก
เฉลี่ย 50-80 เมตร  
บ้านส าโรง หมู่ที ่18 ต าบล
ห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ 3 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการเกษตร ขนาดความจุ 10,000 ลิตร 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่น้อยกว่า 
2500 วัตต์ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 50-80 เมตร บ้าน
ส าโรง  เลขที่ 10 หมู่ที ่18 ต าบลหว้ยเตย 
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยเตย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชน 7 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000 

รวม 473 โครงการ 282,385,300  282,385,300 
 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

 จังหวัดมหาสารคาม  

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 เพิ่มประสิทธิภาพกกัเก็บ 
อ่างเก็บน ้าหว้ยประดู่ พร้อม
อาคารประกอบ ต้าบล 
บ่อใหญ่ อา้เภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม  
ปริมาณดินขุด 300,000 
ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพกกัเก็บ อ่างเก็บน ้า 
ห้วยประดู่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณ
ดินขุด 300,000 ลูกบาศก์เมตร 

14,000,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกกัเก็บ อ่างเก็บน ้าห้วยประดู่ พร้อม
อาคารประกอบ โครงการไม่แสดงถึงความชัดเจน
หรือความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น ขาดการระบุชนิดสินค้าเกษตรท่ี
ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการกกั
เก็บน ้า และขาดการระบุจา้นวนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากการดา้เนินโครงการ  

  

2 ก่อสร้างเสริมผิวจราจร 
แบบ Asphalt concrete 
รหัสสายทาง มค.7-0002 
ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ 18 
เทศบาลต้าบลเชียงยืน 
อ้าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 750.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (พื นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,000.00 
ตารางเมตร) พร้อมเสาไฟ
แบบรอกสลิงหมุนยก 24 ชุด 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
concrete รหัสสายทาง มค.7-0002  
ถนนสุขาภิบาล 3  หมู่ 18 เทศบาลตา้บล
เชียงยืน อ้าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,000.00 ตารางเมตร) พร้อมเสาไฟแบบ
รอกสลิงหมุนยก 24 ชุด 

2,736,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต้าบลเชียงยืน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete ไม่แสดง
ถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างเสริมผิวจราจร 
แบบ Asphalt concrete 
รหัสสายทาง มค.ถ.7-0006 
ถนนสุขาภิบาล 11 หมู่ที ่3 
เทศบาลต้าบลเชียงยืน 
ต้าบลเชียงยืน อา้เภอ 
เชียงยืน จังหวัดหาสารคาม 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 235.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 2,015.00 
ตารางเมตร พร้อมเสาไฟ
แบบรอกสลิงหมุนยก 14 ชุด 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
concrete รหัสสายทาง มค.ถ.7-0006  
ถนนสุขาภิบาล 11 หมู่ที ่3 เทศบาลต้าบล
เชียงยืน ต้าบลเชียงยืน อ้าเภอเชียงยืน 
จังหวัดหาสารคาม  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 215.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ( พื นที ่
ไม่น้อยกวา่ 2,015.00 ตารางเมตร พร้อม
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก 14 ชุด 

1,693,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต้าบลเชียงยืน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete ไม่แสดง
ถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ  
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 

  

4 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ
แบบ Asphalt concrete 
ถนนสนามชัย 2 หมู่ที่ 5 
เทศบาลต้าบลเชียงยืน 
ต้าบลเชียงยืน อา้เภอ 
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร (พื นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 1,950.00 
ตารางเมตร) พร้อมเสาไฟ
แบบรอกสลิงหมุนยก 12 ชุด 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt 
concrete ถนนสนามชัย 2 หมู่ที่ 5 
เทศบาลต้าบลเชียงยืน ต้าบลเชียงยืน 
อ้าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 310.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (พื นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,950.00 ตารางเมตร) พร้อม
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก 12 ชุด 

1,532,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต้าบลเชียงยืน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete ไม่แสดง
ถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ  
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็
น ้า อ่างเก็บน า้หนองกระทุ่ม 
บ้านดอนดู่ ต้าบลเขวา 
อ้าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณ
ดินขุด 200,000 ลกูบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น ้า อ่างเกบ็น ้า
หนองกระทุ่ม บา้นดอนดู่ ต้าบลเขวา อา้เภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร 

9,600,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเกบ็น ้า อ่างเก็บน ้าหนอง
กระทุ่ม โครงการไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ขาดการระบุชนิดสินค้าเกษตรท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธภิาพการกักเก็บน ้า 

  

6 เพิ่มประสิทธิภาพการกัก 
เก็บน ้า อา่งเก็บน ้าหว้ยค้อ 
ต้าบลเขวา อ้าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 
ปริมาณดินขุด 279,000 
ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น ้า อ่างเกบ็น ้า
ห้วยค้อ ปริมาณดินขุด 279,000 
ลูกบาศก์เมตร 

12,000,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทาน
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเกบ็น ้า อ่างเก็บน ้าห้วยค้อ 
โครงการไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น ขาด
การระบุชนิดสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น ้า 

  

7 ก่อสร้างรางระบายน า้  
ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนอัมพวัน 
(จากแยกถนนอัมพวัน - ไป
ทางทิศเหนือ) หมู่ที่ 3 ฝั่งทิศ
ตะวันออก ขนาดกวา้ง
ภายใน 0.30 เมตร ยาว  
136 เมตร ลึกภายในเฉลี่ย 
0.40 เมตร พร้อมฝาปิด  
ค.ส.ล. ฝั่งทิศตะวันตก 
ขนาดกวา้งภายใน 0.30 
เมตร ยาว 66 เมตร  
ลึกภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร 
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.   

ก่อสร้างรางระบายน า้ ค.ส.ล. รูปตัวย ูถนน
อัมพวัน (จากแยกถนนอัมพวัน - ไปทางทิศ
เหนือ) หมู่ที่ 3  ฝั่งทิศตะวันออก ขนาดกว้าง
ภายใน 0.30 เมตร ยาว 136 เมตร ลึก
ภายในเฉลีย่ 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.  
ฝั่งทิศตะวันตก ขนาดกว้างภายใน 0.30 
เมตร ยาว 66 เมตร ลึกภายในเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.   

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
โกสุมพิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างราง
ระบายน า้ ค.ส.ล. รูปตัวย ูไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรที่ได้รับ
ประโยชน์จากการก่อสรา้งรางระบายน า้ ค.ส.ล. 
รูปตัวย ู
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างเสริมผิวจราจร  
แบบ Asphalt concrete  
รหัส สายทาง มค.ถ 7-0007 
ถนนสุขาภิบาล 13 และถนน
พิทักษ์อุทิศ 4 ถึง แยก
สุขาภิบาล 11 หมู่ที ่3 และ
หมู่ที่ 4 เทศบาลต้าบลเชียง
ยืน ต้าบลเชียงยืน อา้เภอ
เชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 860.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,440.00 
ตารางเมตร พร้อมเสาไฟ
แบบรอกสลิงหมุนยก 26 ชุด 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร แบบ Asphalt 
concrete รหัส สายทาง มค.ถ 7-0007 
ถนนสุขาภิบาล 13 และถนนพิทักษ์อุทศิ 4  
ถึง แยกสุขาภบิาล 11 หมู่ที่ 3 และหมู่ที ่4 
เทศบาลต้าบลเชียงยืน ต้าบลเชียงยืน 
อ้าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 3,440.00 
ตารางเมตร พร้อมเสาไฟแบบรอกสลิง 
หมุนยก 26 ชุด 

3,033,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต้าบลเชียงยืน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจรแบบ Asphalt concrete ไม่แสดง
ถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 

  

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต สายทาง มค.ถ.1-
0061 บ้านโคกพระ – บ้าน
หลักด่าน ตา้บลโคกพระ 
อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,850 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
17,100 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต สายทาง มค.ถ.1-0061 บ้านโคก
พระ – บา้นหลักดา่น ต้าบลโคกพระ อ้าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กวา้ง 6 
เมตร ยาว 2,850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 
17,100 ตารางเมตร 

9,776,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง 
มค.ถ.1-0062 บ้านดอนหน่อง 
ต้าบลขามเรียง - บ้านดอนดู่ 
ต้าบลคันธารราษฎร์ อ้าเภอ 
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม กว้าง 6-8 เมตร 
ยาว 2,965 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
17,790 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต สายทาง มค.ถ.1-0062 บ้าน 
ดอนหน่อง ต้าบลขามเรียง - บ้านดอนดู ่ 
ต้าบลคันธารราษฎร์ อา้เภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6-8 เมตร ยาว  
2,965 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ 
มีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 17,790  
ตารางเมตร 

10,443,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 

  

11 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกั
ล้าห้วยมะหลี่พร้อมอาคาร
ประกอบ กม.0+000-
1+500 ต้าบลแคน อ้าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
93,564.00 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัล้าหว้ยมะหลี่
พร้อมอาคารประกอบ กม.0+000-1+500 
ต้าบลแคน อ้าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 93,564.00 
ลูกบาศก์เมตร 

3,200,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาเสียวใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากได้รับงบประมาณ
จากงบปกตแิล้ว 

  

12 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกั
ล้าห้วยคลองนา พร้อม
อาคารประกอบ กม.0+000-
2+500 ต้าบลหัวเรือ อา้เภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 
96,970.00 ลูกบาศก์เมตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัล้าหว้ยคลองนา 
พร้อมอาคารประกอบ กม.0+000-2+500 
ต้าบลหัวเรือ อ้าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ปริมาตรดินขุด 96,970.00 
ลูกบาศก์เมตร 

4,050,000 จังหวัดมหาสารคาม โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาเสียวใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากได้รับงบประมาณ
จากงบปกตแิล้ว 

  

13 ยกระดับคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรสู่มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย  

กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตผัก
ปลอดภัย 

10,660,000 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภยัและ
สนับสนุนวัสดุการเกษตร ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการสนับสนุนวัสดุการเกษตร ขาดการระบุ
ตลาดรองรับผลผลิต และไม่สามารถสร้างรายได้
ในทันทีภายหลังการด้าเนินโครงการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรเพื่อลดความเส่ียง
ในการท้าการเกษตร  
ปี 2564 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเกษตรกร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
- ประชุมเจ้าหน้าที่และตัวแทนเกษตรกร 
24,500 บาท 
- อบรมเกษตรกร 2,000 ราย 78,000 บาท 
- ติดตามประเมินผล 10,000 บาท 
- สนับสนุนปัจจัยการเกษตร อาทิ มะมว่ง
แก้วขมิ น มะมว่งพันธ์ดี มะนาวแป้นพจิติร 
มะพร้าวน า้หอม มะขามเปรี ยวยักษ ์ 
ขนุนพันธ์ดี ปุย๋อินทรยี์ สารกระตุ้น 
ภูมิคุ้มกันพืช  

10,697,500 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสนับสนุนวัสดุ
การเกษตร ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนวัสดุการเกษตร ขาดการระบุตลาดรองรับ
ผลผลิต และไม่สามารถสร้างรายได้ในทันทีภายหลัง
การด้าเนินโครงการ  

  

15 กระชังบกสู้วิกฤตโควิด - 19  ฝึกอบรมให้แกก่ลุ่มเกษตรกร มอบปัจจยั
การผลิต และติดตามประเมินผล  
- ปลาดกุ 500 ตัวๆ ละ 1 บาท  
- อาหารปลาโปรตีนไม่ต่้ากวา่ 32 % รายละ 
1 กระสอบๆ ละ 600 บาท   
- กระชังบกขนาด 2*3*1.5 เมตร รายละ 1 
กระชังๆ ละ 600 บาท  

1,348,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานประมงจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
มอบปัจจยัการผลิต และติดตามประเมนิผล ซ่ึง
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนวัสดุ
การเกษตร ขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต และ
ไม่สามารถสร้างรายได้ในทันทีภายหลังการด้าเนิน
โครงการ  

  

16 ธนาคารสัตว์น ้าชุมชน  
ก้าวพ้นวิกฤตโควิด - 19 

ฝีกอบรมให้แกก่ลุ่มสมาชิกและปล่อยพนัธุ์
สัตว์น ้าในแหล่งชุมชนเป้าหมาย 
1. พันธุ์ปลานิล ขนาดเฉลี่ยไม่ต่้ากวา่ 5 
เซนติเมตร จ้านวน 3,200,000 ตัว ตัวละ 
1.50 บาท  
2. พันธุ์ปลายี่สกเทศ ขนาดเฉลีย่ไม่ต่้ากว่า 5 
เซนติเมตร จ้านวน 3,200,000 ตัว ตัวละ 
1.50 บาท  
3. อาหารปลากินพืช โปรตีนไม่ต่้ากว่า  
18 % จา้นวน 480 กระสอบ กระสอบละ 
400 บาท 

10,000,000 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานประมงจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝีกอบรม 
และปล่อยพันธุ์สัตว์น า้ในแหล่งชุมชน ซ่ึงต้องใช้
ระยะเวลาในการด้าเนินการกวา่จะก่อให้เกิดรายได้ 
และขาดการระบุการบริหารจัดการผลผลิต 
ภายหลังจากการด้าเนินโครงการ  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 สร้างอาชีพกลุ่มเปราะบาง  
"ช่วยตนเอง ชว่ยผู้อื่น  
ช่วยสังคม" 

1. อบรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบล "ช่วยตนเอง ช่วยผู้อื่นชว่ย
สังคม" 
2. อบรมผู้ประสบปัญหา - กลุ่มเปราะบาง  
สมาชิกกองทุนสวัสดกิารชุมชนต้าบล  
"ช่วยตนเอง ชว่ยผู้อื่นชว่ยสังคม"  
เลี ยงหนูนา (ผลิต แปรรูป จ้าหน่าย)  
3. อบรมผู้พิการและครอบครัว สมาชกิ
องค์กรพิการ "เลี ยงกบนาในกระชังบก" 
(ผลิตแปรรูป จ้าหนา่ย) 

6,975,600 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
มหาสารคาม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมอาชพีแกก่ลุ่มเปราะบางในการเลี ยงหนูนา 
และเลี ยงกบนาในกระชังบก ซ่ึงโครงการขาด 
การระบุรายละเอียดการผลิต การแปรรูป การจัด
จ้าหน่ายและตลาดรองรับที่ชัดเจน  

  

18 จัดท้าคลิปวีดีโอเพือ่
ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 
การท่องเท่ียวและ 
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
มหาสารคาม 

1. ค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดท้ารูปแบบ 
การถ่ายท้าคลิปวีดโีอ และกา้หนดกรอบ 
การเขียนบท 
2. ค่าจ้างเหมาลงพื นที่ถ่ายท้าคลิปวีดโีอ 
3. ค่าจ้างเหมากระบวนตัดต่อคลิป/ตกแต่ง
ภาพ/แสง/สี/เสียง 
4. ค่าจ้างเหมาเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 
ที่แล้วเสร็จในช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ 
Youtube ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 3 เดือน  

600,000 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
มหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
จัดท้าสื่อประชาสัมพันธก์ิจกรรมการท่องเท่ียวและ
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงโครงการ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น และขาดการระบุเหตผุล 
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินโครงการ  

  

19 ส่งเสริมอาชีพแรงงาน 
นอกระบบเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก 

พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานด้านงานฝีมือ  
ด้านการบริการ หรือหลักสูตรที่เป็น 
ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกและ
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน จ้านวน 5 รุน่ 
(หลักสูตร 5 วัน 30 ชั่วโมง) 

410,100 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานด้านงานฝีมือ ด้านการบริการ 
ซ่ึงขาดการระบุหลักสูตรการฝึกอบรมและตลาด
รองรับแรงงานภายหลังการอบรมแล้วเสร็จ  

  

20 พัฒนาประสิทธภิาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 
แปลงใหญ่/กลุ่มวิสาหกิจ  
ด้านปศุสัตว์/กลุ่มสหกรณ์ 
(กิจกรรมพัฒนาระบบการ
เลี ยงและสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารสัตว์) 

 1. กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตพืช
อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ" 
 2. สนับสนุนปัจจยัการผลิต  
 3. ติดตามดูแล ให้ค้าแนะน้า การดูแล
สุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร 
 4. สรุปและประเมินผลโครงการ  

4,589,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและสนับสนุน
วัสดุการเกษตร โครงการไม่แสดงให้เห็นถึง 
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการด้าเนินงาน 
เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
วัสดุการเกษตร และยังขาดความชัดเจนในการ 
น้าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีก 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19  

 1. ฝึกอบรมหลกัสูตร "การเลี ยงและการ
จัดการสัตว์ปกี" จ้านวน 356 คน  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต   
3. ติดตาม ดูแล ให้ค้าแนะน้า การดูแล
สุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร    
4. สรุปและประเมนิผลโครงการ  

3,516,300 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การเลี ยงและการจัดการสัตวป์ีกและสนับสนุนวัสดุ
การเกษตร โครงการไม่แสดงให้เห็นถึง 
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการด้าเนินงาน 
เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
วัสดุการเกษตร และยังขาดความชัดเจนในการ 
น้าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

22 ส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์
อินทรีย์บ้านไร่แสนด ี

 1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทา้ปศุสัตว์
อินทรีย์ จา้นวน 2 รุ่นๆละ 25 คน   
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและสร้างศูนย์
เรียนรู้การเลี ยงปศุสัตว์อินทรีย์สาธิต  
3. การรับรองเกษตรแบบมีส่วนรว่ม 
ด้านปศุสัตว์ (PGS)   
4. ติดตาม ดูแล ให้ค้าแนะน้า การดูแล 
ด้านสุขภาพสัตว์ให้เกษตรกร 

329,400 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการทา้ปศุสัตว์อินทรียแ์ละสนับสนุน
วัสดุการเกษตร รวมถึงการจัดตั งศูนย์เรียนรู้และ
สาธิต ซ่ึงขาดการระบุอาชพีและตลาดรองรับ 
ที่ชัดเจนภายหลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ  

  

23 พัฒนาประสิทธภิาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มผู้เลี ยง
กระบือจังหวัดมหาสารคาม 

1. ฝึกอบรมความรู้เกษตรกรผู้เลี ยงกระบือที่
เข้าร่วมโครงการฯ จา้นวน 141 คน 
2. ตรวจสุขภาพกระบอืที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จ้านวน ไม่น้อยกว่า 100 ตัว และเหนี่ยวน้า
กระบือที่มีความพร้อม และผสมเทียม
กระบือ 
3. ผสมเทียมกระบือด้วยน ้าเชื อกระบือ 
พ่อพันธุ์ระดบัแขมป์ประเทศไทย  
4. ติดตาม ดูแล ให้ค้าแนะน้า การดูแล
สุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ  

1,449,200 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดมหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ความรู้เกษตรกรผู้เลี ยงกระบือ การตรวจสุขภาพ
กระบือ และผสมเทียมกระบือ ซ่ึงขาดการระบุ
อาชีพและตลาดรองรับที่ชัดเจนภายหลงัการ
ฝึกอบรมแล้วเสร็จ 

  

24 ส่งเสริมการเลี ยงแพะแกะ 
สู่มาตรฐานและยั่งยืน  

1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
"การเลี ยงแพะที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐาน GFM"  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและสร้างศูนย์
เรียนรู้การเลี ยงแพะสาธิต 
3. การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกนั 
โรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM4. 
ติดตาม ดูแล ให้ค้าแนะน้าและประเมินผล 

487,500 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
การเลี ยงแพะที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐาน GFM
สนับสนุนวัสดุการเกษตร และสร้างศูนยเ์รียนรู้ 
การเลี ยงแพะสาธิต ซ่ึงขาดการระบุอาชพีและตลาด
รองรับที่ชัดเจนภายหลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 พัฒนายกระดบัผลิตภัณฑ์ 
OTOP เพือ่เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และการจัดทา้ต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างเหมาฝึกอบรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างเหมาออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ และจัดพิมพ์ต้นแบบบรรจุภณัฑ์
กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล 

1,362,500 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จ้างเหมา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดพิมพ์ต้นแบบ 
บรรจุภัณฑ์ ซ่ึงขาดการระบุตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
ภายหลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ  

  

26 การพัฒนาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจด้านสมุนไพร และ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาเครื่องมือแปรรูป
วัตถุดิบสมุนไพรสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
เพื่อให้บริการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร 
เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จา้นวน 
2 แห่ง  
กิจกรรมที่ 2 การจัดท้าฐานข้อมูลผู้ปลูก
สมุนไพร แหล่งจ้าหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร 
และข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม  
กิจกรรมที่ 3 การจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง เพือ่ส่งเสริม 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ 
และรายได้ 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม จากสมุนไพรในท้องถิ่นสู่การเป็น 
premium herbal products   

9,033,400 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกจิกรรมจัดหา
เครื่องมือแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร การจดัท้า
ฐานข้อมูลผู้ปลูกสมุนไพรและข้อมูลการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ รวมถึงการจัดอบรมหลกัสูตรผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย ซ่ึงขาดการระบุตลาดรองรับที่
ชัดเจนภายหลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ  

  

27 การพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
สมุนไพรให้สามารถแปรรูป
สมุนไพรสู่ตลาดสากล  

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนในการแปรรูปสมุนไพร  
1.1 การจัดอบรมสมาชกิวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
จ้านวน 1 รุ่น 4 วัน กลุ่มเปา้หมาย 40 คน 
จัดในสถานที่เอกชน  
1.2 การจัดอบรมสมาชกิวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ จ้านวน 5 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 375 
คน จ้านวน 4 วัน จัดในสถานที่เอกชน 

2,123,000 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร ขาดการระบุตลาดรองรับ
ที่ชัดเจนภายหลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ และ 
ขาดการระบกุารบริหารจัดการผลผลิต  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 แพลตฟอร์มร้านค้า 
ตักศิลานครออนไลน์ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าสา้รวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
เพื่อออกแบบระบบ 5 ครั ง  
กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพัฒนาระบบ platform 
4 โมดูล  
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาและฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้ประโยชน ์Platform 
“ร้านค้าตักศิลานครออนไลน์” ให้กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องของจังหวัด 

3,065,000 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานพาณิชย์
จังหวัดมหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างพัฒนา
ระบบแพลตฟอร์มร้านค้าตักศิลานครออนไลน์และ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและ
ชุมชน 

  

29 มหาสารคามน้อมนา้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  
พัฒนาหมู่บ้านพอเพียง 
สร้างความมั่นคงทางอาหาร  

กิจกรรมที่ 1 อบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ประชาชน/ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ารว่ม
โครงการ จ้านวน 666 หมู่บา้น ๆ ละ 1 
ครัวเรือน จ้านวน 666 ครัวเรือน เพื่ออบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 
จ้านวน 13 อ้าเภอ ๆ ละ 1 รุ่น ๆ ละ 2 วัน  
ณ สถานที่ราชการในเขตพื นที่อ้าเภอที่มี
ครัวเรือนเป้าหมาย  
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนปจัจยัการผลิต/
ขับเคลื่อนกิจกรรมครัวเรือนเป้าหมาย 
จ้านวน 666 ครัวเรือน ครัวเรือนละ  
6,500 บาท ในการสร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 3 คณะท้างานระดบัอ้าเภอ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน แก่ครัวเรือน
เป้าหมาย จา้นวน 666 หมู่บ้าน/ครัวเรือน 
ครัวเรือนละ 2 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ  
125 บาท (ค่าเบี ยเลี ยงวันละ 120 บาท  
ถัวจ่าย)  

5,000,000 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจแกป่ระชาชนและ
กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ซ่ึงขาดการระบหุลักสูตร
การฝึกอบรมที่ชัดเจนและมีการสนับสนนุปัจจัย 
การผลิต ครัวเรือนละ 6,500 บาท  

  

30 พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
เชิงอัตลักษณ์ จังหวัด
มหาสารคาม 

กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมกลุ่มผู้ทอผ้า 
จ้านวน 20 กลุ่ม 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมกลุ่มผู้แปรรูปผ้า 
จ้านวน 20 กลุ่ม 
กิจกรรมย่อยที่ 3 ติดตามสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ  

6,149,400 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
กลุ่มผู้ทอผ้า กลุ่มผู้แปรรูปผ้า และจัดแสดงสินค้า 
ซ่ึงโครงการขาดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุ
ตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ภายหลังการฝึกอบรม 
แล้วเสร็จ  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง 
ASPHALT CONCRETE 
สายทาง มค.ถ. 1-0031 
บ้านหนองบัว ต้าบลหัวเรือ–
บ้านนาขา่ ต้าบลนาข่า 
อ้าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
16,800 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT 
CONCRETE สายทาง มค.ถ. 1-0031 บา้น
หนองบัว ตา้บลหัวเรือ– บ้านนาข่า ต้าบล 
นาข่า อ้าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการ  
ไม่น้อยกวา่ 16,800 ตารางเมตร 

9,665,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT CONCRETE  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 

  

32 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง 
ASPHALT CONCRETE 
สายทาง มค.ถ. 1-0022 
บ้านหัวหนอง ต้าบลโนนแดง 
– บ้านฝาง ตา้บลโนนราษ ี
อ้าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
16,800 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT 
CONCRETE สายทาง มค.ถ. 1-0022 บา้น
หัวหนอง ตา้บลโนนแดง– บา้นฝาง ต้าบล
โนนราษี อา้เภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 16,800 ตารางเมตร 

9,980,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT CONCRETE  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 

  

33 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง 
ASPHALT CONCRETE 
สายทาง มค.ถ.1-077 แยก
ทางหลวงหมายเลข 23 -  
ต้าบลกุดรัง - บา้นส้าโรง 
ต้าบลห้วยเตย อา้เภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง  
6 เมตร ยาว 2,740 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
16,440 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT 
CONCRETE  สายทาง มค.ถ.1-077 แยก
ทางหลวงหมายเลข 23 -  ต้าบลกุดรัง - 
บ้านส้าโรง ต้าบลห้วยเตย อา้เภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,740 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 16,440 ตารางเมตร 

9,457,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT CONCRETE  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง 
ASPHALT CONCRETE 
สายทาง มค.ถ.1-0014 บ้าน
อีเม้ง ต้าบลลาดพัฒนา – 
บ้านโนนยาง ต้าบลเมืองเตา 
อ้าเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 
6-8 เมตร ยาว 2,564 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
15,384 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT  
CONCRETE สายทาง มค.ถ.1-0014  
บ้านอีเม้ง ต้าบลลาดพัฒนา – บ้านโนนยาง 
ต้าบลเมืองเตา อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6-8 เมตร ยาว 
2,564 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 15,384 ตารางเมตร 

9,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT CONCRETE  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 

  

35 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
สายทาง มค.ถ.1-0075 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2040 
(กม.ที่ 5.225) ต้าบลแวง
น่าง - บา้นหวันาค้า ตา้บล
หนองปลิง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 
15,900  ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต สายทาง มค.ถ.1-0075 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2040 (กม.ที่ 5.225) ต้าบล
แวงน่าง - บ้านหวันาค้า ต้าบลหนองปลงิ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 
15,900  ตารางเมตร 

9,875,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่
แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 

  

36 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง 
ASPHALT CONCRETE 
สายทาง มค. ถ. 1-0024 
บ้านเขวานอ้ย ต้าบล 
หนองม่วง อ้าเภอบรบือ – 
บ้านโคกกอ่ ต้าบลโคกกอ่ 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
16,800 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT 
CONCRETE สายทาง มค. ถ. 1-0024 บ้าน
เขวาน้อย ต้าบลหนองม่วง อา้เภอบรบอื – 
บ้านโคกกอ่ ต้าบลโคกกอ่ อา้เภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร 

9,917,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทาง ASPHALT CONCRETE  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส้าหรับขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ก่อสร้างอาคารหอ้งน ้า
สาธารณะ จ้านวน 2 หลัง 
และลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ ขนาด 2,000 
ตารางเมตร พร้อมติดตั ง 
เสาไฟแสงสว่างระบบ 
โซล่าเซลล์ จ้านวน 8 ต้น 
สวนสาธารณะสุขภาพ 
แก่งเลิงจาน ต้าบล 
แก่งเลิงจาน อ้าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

ก่อสร้างอาคารหอ้งน ้าสาธารณะจ้านวน  
2 หลัง และลานคอนกรีตอเนกประสงค์
ขนาด 2,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั งเสาไฟ
แสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ จ้านวน 8 ตน้ 
สวนสาธารณะสุขภาพแก่งเลิงจาน ตา้บล
แก่งเลิงจาน อ้าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

4,262,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารห้องน ้าสาธารณะลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 
และติดตั งเสาไฟแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ ไม่แสดง
ถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน 

  

38 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านนา
ล้อม หมู่ที่ 9 ตา้บล 
หองเหล็ก อา้เภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพร บ้านนาล้อม หมูท่ี่ 9 
ต้าบลหนองเหล็ก อ้าเภอโกสุมพิสยั 

351,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองเหล็ก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดหา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงขอบเขตการด้าเนินโครงการ
เป็นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซ่ึงขาดการฝกึอบรม 
และขาดการระบุการบริหารจัดการผลผลิต  

  

39 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพบ้าน 
โคกสว่าง หมู่ที ่13 ต้าบล
หนองเหล็ก อา้เภอ 
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนเกษตรร่วมใจปลูกตะไคร้ 

497,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองเหล็ก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดหา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงขอบเขตการด้าเนินโครงการ
เป็นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซ่ึงขาดการฝกึอบรม 
และขาดการระบุการบริหารจัดการวัสดอุุปกรณ์
และผลผลิต  

  

40 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
บ้านหนองหญา้ม้า หมู่ที่ 20 
ต้าบลหนองเหล็ก อ้าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรและ
ผลผลิตทางการเกษตรหนองหญ้าม้า  

476,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองเหล็ก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดหา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงขอบเขตการด้าเนินโครงการ
เป็นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซ่ึงขาดการฝกึอบรม 
และขาดการระบุการบริหารจัดการวัสดอุุปกรณ์
และผลผลิต  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้า
ชุมชน ต้าบลวังยาว อ้าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม กวา้ง 30 เมตร 
ยาว 40 เมตร 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริม
ตลาดสินค้าชุมชน ต้าบลวังยาว อ้าเภอ 
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กวา้ง  
30 เมตร ยาว 40 เมตร 

1,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังยาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน 
โครงการไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ้าเป็น
เร่งด่วนในการด้าเนินการ ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  

42 ระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ฟาร์มรวม บา้น
โขงกุดเวียน หมู่ที่ 14 ต้าบล
ขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชยั 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 2,500 วัตต ์

จัดท้าระบบสูบน า้พลังงานแสงอาทิตยฟ์าร์ม
รวมบ้านโขงกุดเวยีน หมู่ที่ 14 ต้าบล 
ขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วตัต ์

516,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขามเรียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท้าระบบ
สูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฟาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 
2,500 วัตต์ ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุสินค้า
การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการติดตั งระบบ 
สูบน ้า 

  

43 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ถนนสายทาง
บ้านหนองอุ่ม ตา้บล 
นาสีนวน - บา้นดอนเงิน 
ต้าบลเขวาใหญ ่อ้าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
5,300 เมตร  

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน
หนองอุ่ม ต้าบลนาสีนวน - บา้นดอนเงิน 
ต้าบลเขวาใหญ ่อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวดั
มหาสารคาม ระยะทาง 5,300 เมตร โดย
ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต ์เสา
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-x1) 
รายละเอียดดังนี - โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 
วัตต์ จ้านวน 1โคม- เสากิ่งแบบ Mid-
Hinged Column ความสูง 6 เมตร จ้านวน 
1 ต้น- พกุเหล็กความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 1 ต้น- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง 
จ้านวน 50 ต้นๆละ 70,000 บาท  

3,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 15/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ถนนสายทาง
บ้านขี ต้าบลขามเรียง 
อ้าเภอกันทรวิชัย – บา้น 
บ่อน้อย ต้าบลท่าสองคอน 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
11,000 เมตร 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้านขี 
ต้าบลขามเรียง อา้เภอกันทรวิชัย – บา้น 
บ่อน้อย ต้าบลท่าสองคอน อ้าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 11,000 
เมตร โดยติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
ขนาด 30 วัตต ์เสาสูง 6 เมตร แบบเสา 
กิ่งเดียว (SA30W.6-x1) รายละเอียดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท  

3,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 16/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ถนนสายทาง
บ้านหัวขัว ตา้บลท่าขอนยาง 
- บ้านสมศรี ต้าบลโคกพระ 
อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
11,200 เมตร 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน 
หัวขัว ต้าบลทา่ขอนยาง - บ้านสมศรี ตา้บล
โคกพระ อา้เภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 11,200 เมตร โดย
ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต ์ 
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท  

3,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  

46 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ถนนสายทาง
บ้านโคกพระ – บา้น 
หลักด่าน อ้าเภอกันทรวิชยั 
จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะทาง 6,700 เมตร  

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน
โคกพระ - บา้นหลักด่าน อา้เภอกันทรวชิัย 
จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 6,700 เมตร 
โดยติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต ์
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน  
50 ต้นๆละ 70,000 บาท  

3,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 17/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ถนนสายทาง 
บ้านดอนหน่อง ตา้บล 
ท่าขอนยาง - บ้านดอนดู ่
ต้าบลคันธารราษฎร์ อา้เภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
10,000 เมตร  

 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน
ดอนหน่อง ต้าบลทา่ขอนยาง - บ้านดอนดู่ 
ต้าบลคันธารราษฎร์ อา้เภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 10,000 เมตร 
โดยติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท  

3,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 18/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน ถนนสายทาง
อ้าเภอกันทรวิชัย - บ้าน
หนองแคน ต้าบลศรีสุข 
อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
6,300 เมตร 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางอา้เภอ
กันทรวิชัย - บ้านหนองแคน ต้าบลศรีสุข 
อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะทาง 6,300 เมตร โดยติดตั งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-x1) 
รายละเอียดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

3,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 19/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน ถนนสายทาง
บ้านหนองคู ต้าบลเชียงยืน - 
บ้านผ้า  ต้าบลดอนเงิน 
อ้าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
9,250 เมตร  

 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน
หนองคู ต้าบลเชียงยืน - บา้นผ้า ตา้บล 
ดอนเงิน อ้าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 9,250 เมตร โดย
ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์  
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

3,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 20/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกันถนนสายทาง
บ้านสระแกว้ ต้าบลโพนทอง 
- บ้านหนองแวง ตา้บล 
ดอนเงิน อ้าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะทาง 6,969 เมตร  

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน
สระแก้ว ต้าบลโพนทอง - บ้านหนองแวง 
ต้าบลดอนเงิน อ้าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 6,969 เมตร โดย
ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสา
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-x1) 
รายละเอียดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

2,100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 21/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกันถนนสายทาง
บ้านจาน ต้าบลเสือเฒ่า - 
บ้านหลุบแซง ต้าบล 
หนองกุง อ้าเภอชื่นชม 
จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะทาง 5,700 เมตร  

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน
จาน ต้าบลเสือเฒ่า - บ้านหลุบแซง ต้าบล
หนองกุง อ้าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะทาง 5,700 เมตร โดยติดตั งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-x1) 
รายละเอียดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

2,100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 22/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกันถนนสายทาง
บ้านมะค่า ตา้บลมะค่า - 
บ้านใส้จ่อ ตา้บลกุดใส้จ่อ 
อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
4,600 เมตร  

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน
มะค่า ต้าบลมะค่า - บ้านใส้จอ่ ต้าบล 
กุดใส้จ่อ อา้เภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 4,600 เมตร  
โดยติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

2,100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 23/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน ถนนสายทาง
แยกทางหลวง 2237 - บา้น
โนนเมือง ต้าบลยางท่าแจ้ง 
อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
7,685 เมตร  

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางแยก
ทางหลวง 2237 - บา้นโนนเมือง ต้าบล 
ยางท่าแจ้ง อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 7,685 เมตร  
โดยติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

2,100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 24/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกันถนนสายทาง
บ้านเขื่อน ต้าบลเขื่อน - 
บ้านโนนนกหอ ตา้บล 
ยางน้อย อ้าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะทาง 4,000 เมตร 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน
เขื่อน ต้าบลเขื่อน - บ้านโนนนกหอ ต้าบล
ยางน้อย อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 4,000 เมตร  
โดยติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

2,100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 25/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกันถนนสายทาง
บ้านคุยโพธิ์ ตา้บลหัวขวาง - 
บ้านโนนคัดเค้า ต้าบลแห่ใต้ 
อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
7,685 เมตร  

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้าน 
คุยโพธิ ์ต้าบลหวัขวาง - บ้านโนนคัดเค้า 
ต้าบลแห่ใต้ อา้เภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 7,685 เมตร  
โดยติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column  
ความสูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

2,100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 26/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน ถนนสายทาง
บ้านเกิ ง ต้าบลเกิ ง อา้เภอ
เมือง - บ้านเปลือยน ้า 
ต้าบลมะค่า อา้เภอ 
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 
2,360 เมตร  

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทางบ้านเกิ ง 
ต้าบลเกิ ง อ้าเภอเมือง - บ้านเปลือยน ้า 
ต้าบลมะค่า อา้เภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 2,360 เมตร 
 โดยติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทติย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column  
ความสูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

1,400,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 27/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน ถนนสายทาง
หนองชาด ต้าบลกู่ทอง - 
บ้านหนองเดิ่น ต้าบล 
เหล่าบัวบาน อา้เภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม 
ระยะทาง 2,000 เมตร 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันถนนสายทาง 
หนองชาด ต้าบลกู่ทอง - บ้านหนองเด่ิน 
ต้าบลเหล่าบัวบาน อ้าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ระยะทาง 2,000 เมตร  
โดยติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว (SA30W.6-
x1) รายละเอยีดดังนี  
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จา้นวน  
1 โคม 
- เสากิ่งแบบ Mid-Hinged Column ความ
สูง 6 เมตร จ้านวน 1 ต้น 
- พุกเหลก็ความยาว 1.50 เมตร จ้านวน  
1 ต้น 
- ติดตั งเสาไฟแสงสว่าง จ้านวน 50 ต้นๆละ 
70,000 บาท 

700,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  

58 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) 
เสากิ่งเด่ียวแบบ Mid - 
Hinged Column สูง 6 
เมตร ฐานรากพุกเหล็กเดีย่ว 
ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง 
ถนนภายในเขตเทศบาล
ต้าบลโคกพระ อ้าเภอ 
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) เสากิ่งเด่ียวแบบ 
Mid - Hinged Column สูง 6 เมตร  
ฐานรากพุกเหลก็เด่ียว ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง ถนนภายใน
เขตเทศบาลต้าบลโคกพระ อ้าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

2,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลโคกพระ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 28/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) 
เสากิ่งเด่ียวแบบ Mid - 
Hinged Column สูง 6 
เมตร ฐานรากพุกเหล็กเด่ียว 
ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง 
ถนนภายในต้าบลกุดใส้จ่อ  
อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) เสากิ่งเด่ียวแบบ 
Mid - Hinged Column สูง 6 เมตร  
ฐานรากพุกเหลก็เด่ียว ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง ถนนภายใน
ต้าบลกุดใส้จ่อ อ้าเภอกันทรวิชยั จังหวดั
มหาสารคาม 

2,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกุดใส้จ่อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  

60 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) 
เสากิ่งเด่ียวแบบ Mid - 
Hinged Column สูง 6 
เมตร ฐานรากพุกเหล็กเดีย่ว 
ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง 
ถนนภายในต้าบลขามเรียง 
อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) เสากิ่งเด่ียวแบบ 
Mid - Hinged Column สูง 6 เมตร   
ฐานรากพุกเหลก็เด่ียว ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง ถนนภายใน
ต้าบลขามเรียง อา้เภอกันทรวิชัย จังหวดั
มหาสารคาม 

2,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขามเรียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 29/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) 
เสากิ่งเด่ียวแบบ Mid - 
Hinged Column สูง 6 
เมตร ฐานรากพุกเหล็กเดีย่ว 
ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง 
ถนนภายในต้าบล 
ขามเฒ่าพัฒนา อ้าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) เสากิ่งเด่ียวแบบ 
Mid - Hinged Column สูง 6 เมตร  
ฐานรากพุกเหลก็เด่ียว ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง ถนนภายใน
ต้าบลขามเฒ่าพัฒนา อ้าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

2,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขามเฒ่าพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  

62 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) 
เสากิ่งเด่ียวแบบ Mid - 
Hinged Column สูง 6 
เมตร ฐานรากพุกเหล็กเดีย่ว 
ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง 
ถนนภายในต้าบลมะค่า  
อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ (All In 
One Solar Street Light) เสากิ่งเด่ียวแบบ 
Mid - Hinged Column สูง 6 เมตร  
ฐานรากพุกเหลก็เด่ียว ความยาว 1.50 เมตร 
จ้านวน 30 ชุด สองสายทาง ถนนภายใน
ต้าบลมะค่า อา้เภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม 

2,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลมะค่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 30/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า 
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นหว้ยทราย 
หมู่ 3 ต้าบลโนนราษี 
อ้าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ท่อ 
PVC ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 
43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยทราย หมู่ 3 ต้าบล
โนนราษี อา้เภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

64 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นแก่นเท่า 
หมู่ 11 ต้าบลโนนราษี 
อ้าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ ว ท่อ PVC 
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-
80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นแก่นเท่า หมู ่11 ต้าบล
โนนราษี อา้เภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่ง 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 31/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า 
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัขัว  
หมู่ที่ 9 ต้าบลกุดรัง อ้าเภอ
กุดรงั จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
6 นิ ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัขัว หมู่ที่ 9 ต้าบลกดุรัง 
อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ท่อ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

66 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหวัช้าง  
หมู่ที่ 14 ต้าบลกุดรัง อา้เภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 
นิ ว ท่อ PVC ค่าความลกึ
เฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์)  บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ต้าบล
กุดรัง อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

67 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดู่เหนือ 
หมู่ 5 ต้าบลหนองเหล็ก 
อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นดู่เหนือ หมู่ 5 ตา้บลหนอง
เหล็ก อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัน  
หมู่ 16 ต้าบลหนองเหล็ก 
อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นทัน หมู่ 16 ต้าบล 
หนองเหล็ก อา้เภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 
เมตร จ้านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

69 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าใหญ ่
หมู่ 13 ต้าบลโนนราษี 
อ้าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคามแห่งที่ 1 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าใหญ ่หมู่ 13 ตา้บล
โนนราษี อา้เภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

70 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าใหญ ่
หมู่ 13 ต้าบลโนนราษี 
อ้าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคามแห่งที่ 2 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าใหญ ่หมู่ 13 ตา้บล
โนนราษี อา้เภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 33/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าใหญ ่
หมู่ 13 ต้าบลโนนราษี 
อ้าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคามแห่งที่ 3 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเหล่าใหญ ่หมู่ 13 ตา้บล
โนนราษี อา้เภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

72 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยทราย 
หมู่ 3 ต้าบลโนนราษี 
อ้าเภอบรบอื จังหวัด
มหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยทราย หมู่ 3 ต้าบล
โนนราษี อา้เภอบรบอื จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

73 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเลิงแฝก 
หมู่ 1 ต้าบลเลิงแฝก อ้าเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นเลิงแฝก หมู ่1 ต้าบล 
เลิงแฝก อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้า
บาดาล) เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บ้านนาโพธิ์ หมู่ 1 
ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นนาโพธิ ์หมู่ 1 ต้าบล 
นาโพธิ ์อา้เภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

75 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์)  
บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 17 
ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหว้ยมะเขอื หมู่ที ่17 
ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 
เมตร จ้านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า 

  

76 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์)   
บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 3 
ต้าบลกุดรัง อ้าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองปา้น หมู่ที่ 3 ต้าบล
กุดรัง อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 35/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์)บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 16 ต้าบลมิตรภาพ 
อ้าเภอแกด้า จังหวัด
มหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที ่16 ต้าบลมิตรภาพ 
อ้าเภอแกด้า จังหวัดมหาสารคาม  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC ค่าความลึก
เฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 1 บอ่ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

78 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกนอ้ย 
หมู่ที่ 8 ต้าบลมิตรภาพ 
อ้าเภอแกด้า จังหวัด
มหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกนอ้ย หมู่ที่ 8 ตา้บล
มิตรภาพ อ้าเภอแกด้า จังหวัดมหาสารคาม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

79 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า 
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้น 
โคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตา้บล
ประชาพัฒนา อ้าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตา้บล
ประชาพัฒนา อ้าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 
เมตร จ้านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 36/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหว้า 
หมู่ที่ 9 ต้าบลงัวบา อ้าเภอ
วาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 9 ต้าบล
งัวบา อา้เภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า 

  

81 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส้าล ี
หมู่ที่ 8 ต้าบลชื่นชม อ้าเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนส้าล ีหมู่ที่ 8 ต้าบล 
ชื่นชม อ้าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

82 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นศรีสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 2 ต้าบลชื่นชม อ้าเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นศรีสวัสดิ์ หมู่ที ่2 ต้าบล 
ชื่นชม อ้าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC  
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน มหาสารคาม หน้า 37/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้น 
โนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตา้บล
เสือเฒ่า อ้าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 
ต้าบลเสือเฒ่า อ้าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว 
ท่อ PVC ค่าความลกึเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 
เมตร จ้านวน 1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

84 เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า  
(น ้าบาดาล) เพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(กิจกรรมเจาะบ่อน ้าบาดาล 
สูบน ้าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นวังน ้าใส 
หมู่ที่ 11 ต้าบลนาทอง 
อ้าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม 

เพิ่มและพัฒนาแหล่งน ้า (น ้าบาดาล) เพือ่
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (กิจกรรมเจาะบ่อน า้
บาดาล สูบน า้ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) บา้นวังน ้าใส หมู่ที่ 11 ต้าบล
นาทอง อ้าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ ว ทอ่ PVC 
ค่าความลึกเฉลี่ยตั งแต่ 43-80 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ 

417,900 จังหวัดมหาสารคาม ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มหาสารคาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งน ้า ด้วยการเจาะบอ่น ้าบาดาล และสูบน ้าด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน ้า  

  

85 ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์บ้านหนองเรือ 
หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองเรือ 
อ้าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ขนาด 6x 
8.20 เมตร พื นที่ด้าเนินการ 
6 x 8.20 เมตร (49.2 
ตารางเมตร)   

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ บา้น
หนองเรือ หมู่ที่ 4 ตา้บลหนองเรือ อา้เภอ 
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาด  
6x 8.20 เมตร พื นที่ด้าเนินการ 6 x 8.20 
เมตร (49.2 ตารางเมตร)  

334,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองเรือ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขาดการระบุการ
บริหารจัดการระบบอบแห้ง และขาดการฝึกอบรม  

  

รวม 85 โครงการ 274,586,400  
 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

นครราชสีมา 999,491,144 363 999,490,121 227 494,360,381 137 505,129,740 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 1/90 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ขุดลอกหนองส าโรง  
บ้านคอกหม ูหมู่ที่ 10  
ต าบลดอนมัน  
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกให้ได้ปากกวา้ง 80 เมตร  
ยาว 90 เมตร ก้นกว้าง 64 เมตร   
ยาว 74 เมตรลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 
1/2 ปริมาตรดินขุด 23,872 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลดอนมันก าหนด 

1,217,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองส าโรง ปริมาตรดินขุด 
23,872 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนใน
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 895 คน และเกษตรกรผู้ที่ท าการเกษตร
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 204 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,217,000 

2 ขุดลอกสระหนองกรด  
หมู่ที่ 11 ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร 
ปริมาตรดินขุดลอกและขนย้ายไม่น้อยกว่า 
22,500 ลูกบาศก์เมตร 

855,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลตลาดไทร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกสระหนองกรด เพื่อพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเกษตรกรผู้ท าเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์  
4,142 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

855,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 2/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ขุดลอกสระน้ า  
(หนองหัวนอน) บ้านเมืองบวั 
หมู่ที่ 7 ต าบลโนนอุดม 
อ าเภอเมืองยาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกสระน้ า (หนองหัวนอน) บา้นเมืองบัว 
หมู่ที่ 7 ต าบลโนนอุดม อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

845,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลโนนอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกสระน้ าหนองหวันอน  
เพื่อพัฒนาแหล่งกกัเก็บน้ าขนาดเล็กเพือ่ท า
เกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น 
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 500 คน  
และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

845,000 

4 ขุดลอกหนองสนุ่น หมู่ที่ 6 
ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกขนาดความกว้าง 60 เมตร  
ความยาว 115 เมตร ความลึกดินขุดลอก
เฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดลอก 
ไม่น้อยกวา่ 9,963.0 ลูกบาศก์เมตร 

593,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเมืองยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองสนุ่นเพื่อใหม้ีน้ าใช้
เพียงพอต่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชผักสวนครัว
เพื่อจ าหนา่ย 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

593,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 3/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ขุดลอกคลองแก้มลิง  
บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9  
ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา  

ขุดลอกขนาดพื้นที ่3,654 ตารางเมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 10,422 ลูกบาศก์
เมตร ขนาดปากยาว 75.00 เมตร  
กว้าง 63.000 เมตร และก้นยาว 54.0 เมตร 
ก้นกวา้ง 46.00 เมตร 

470,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการการพัฒนาแหล่งกกัเก็บน้ าขนาดเล็ก
โดยขุดลอกคลองแก้มลิง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน
ในแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจ าหน่าย  
จ านวน 147 ครัวเรือน ประชาชน จ านวน 542 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

470,000 

6 ขุดลอกคลองน้ ากั้นแนวเขต
ป่าช้าผีน้อย หมู่ที่ 10  
ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดคลองน้ ากั้นแนวเขตปา่ช้าผีน้อย  
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ขุดลึกลงอีก  
4 เมตร ปากสระกว้าง 8 เมตร  
ก้นสระกวา้ง 4 เมตร ยาว 550 เมตร  
ความลาดเอียง 1:2 ลึกลงอีก 4 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,200 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย 

       480,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกคลองน้ าเพือ่พัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจ าหน่าย  
จ านวน 200 ครัวเรือน ประชาชน จ านวน 842 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

480,000 

7 ขุดลอกหนองนานอ้ยบา้น
หนองไข่ผ า หมู่ที่ 10  
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  

ขุดลอกหนองนานอ้ย พื้นที่ปากบ่อ 
17,903.00 ตารางเมตร ความลึก 2.00 
เมตร ความลาดเอียง 1:2 หรือปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 33,690.00 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมติดตั้งป้าย 

     993,180  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองน้ าน้อยบ้านหนองไข่ผ า
เพื่อพัฒนาแหล่งกกัเก็บน้ าเพือ่การเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 793 คน และ
เกษตรกร 246 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

993,180 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 4/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ขุดลอกหนองแวง 
บ้านหนองแจ้งใหญ ่หมู่ที่ 1  
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกหนองแวง ขนาดกว้าง 60.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร 
ความลาดเอียง 1:2 หรือปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 33,144.00 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมติดตั้งป้าย 

       977,084  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองแวงบา้นหนองแจ้งใหญ่ 
เพื่อพัฒนาแหล่งกกัเก็บน้ าเพือ่การเกษตร มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 530 คน และ
เกษตรกร 175 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

977,084 

9 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
บ้านคลองทราย หมู่ที ่8 - 
บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7 พร้อม
ก่อสร้างท านบดินกั้นน้ า 
และวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวัง
น้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ย ขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร  
ลาดเอียง 1/1.5 พร้อมก่อสร้างท านบดนิกั้น
น้ าขนาดสันท านบกวา้ง 8 เมตร  
ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 
1/2 และวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 เมตร จ านวน 2 แถว แถวละ 12 ท่อน 

     498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 596 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

498,000 

10 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
บ้านคลองสอง หมู่ที่ 3 
พร้อมก่อสร้างท านบดินกั้น
น้ าและวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต าบล
วังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขยีว 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอยีง 
1/1.5  พร้อมก่อสร้างท านบดินกั้นน้ า  
กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย  
5 เมตร ลาดเอียง 1/2 และวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ านวน 2 แถว  
แถวละ 12 ท่อน 

488,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 410 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

488,100 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 5/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
บ้านคลองทราย หมู่ที ่8 
ต าบลวังน้ าเขียว - บ้าน
คลองปลากั้ง หมู่ที่ 16 
ต าบลวังหมี พรอ้มก่อสร้าง
ท านบดินกั้นน้ า และวางท่อ
ระบาย คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวัง
น้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 130 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร  
ลาดเอียง 1/1.5  พร้อมก่อสร้างท านบดนิ
กั้นน้ า กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร  
สูงเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1/2 และวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  
จ านวน 2 แถว แถวละ 12 ท่อน 

487,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 270 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

487,100 

12 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
บ้านคลองบงพัฒนา  
(ข้างเขาหัวจุก) หมู่ที่ 16  
พร้อมก่อสร้างท านบดิน 
กั้นน้ า และวางท่อระบาย 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต าบล
วังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขยีว 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 230 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร  
ลาดเอียง 1/1.5  พร้อมก่อสร้างท านบดนิ
กั้นน้ า กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร  
สูงเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1/2 และวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ านวน  
2 แถว แถวละ 12 ท่อน 

685,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 818 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

685,900 

13 ขุดลอกล าหว้ยและก่อสรา้ง
ท านบดินกั้นน้ า บ้านยุบ 
อีปูน หมู่ที ่4 ต าบลวังหม ี
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา  

ขุดลอกล าหว้ย ขนาดกว้าง 15 เมตร   
ยาว 285 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 13,250 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท านบกั้นน้ า  
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3 เมตร   
และก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร  
ลึก 1 เมตร หนา 0.10 เมตร 

     560,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหม ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยและก่อสรา้งท านบดิน
กั้นน้ า เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 735 คน และ
เกษตรกร 234 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

560,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 6/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 
ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา  

ขุดลอกล าหว้ย ขนาดกว้าง 15 เมตร   
ยาว 291 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 13,037 ลูกบาศก์
เมตร 

   482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหม ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 594 คน และเกษตรกร 365 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

482,000 

15 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาติ
บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13 
ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา  

ขุดลอกล าหว้ย ขนาดกว้าง 15 เมตร   
ยาว 312 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 13,335 ลูกบาศก์
เมตร 

     493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหม ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 346 คน และเกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

493,000 

16 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
บ้านซับไทรทอง (จุดหน้า 
ร.ร.ซับไทรทอง) หมู่ที่ 13  
พร้อมก่อสร้างท านบดิน 
กั้นน้ า และวางท่อระบาย 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวัง
น้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร  
ลาดเอียง 1/1.5  พร้อมก่อสร้างท านบดนิ
กั้นน้ า กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร  
สูงเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1/2 และวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ านวน 
2 แถว แถวละ 12 ท่อน 

641,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 540 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

641,500 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 7/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
บ้านคลองบงพัฒนา (ข้างปา่
โพธิ์) หมู่ที่ 16  พร้อม
ก่อสร้างท านบดินกั้นน้ า 
และวางท่อระบายคอนกรีต
เสริมเหล็ก ต าบลวังน้ าเขียว 
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร  
ลาดเอียง 1/1.5  พร้อมก่อสร้างท านบดนิ
กั้นน้ า กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร  
สูงเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1/2 และวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จ านวน 
2 แถว แถวละ 12 ท่อน 

       715,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 818 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

715,500 

18 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
บ้านไทรทอง หมู่ที่ 7  
(ข้างวัดป่าฯ) ต าบลวังน้ า
เขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด พร้อมเกลี่ยตกแต่งไม่น้อย
กว่า 12,787.50 ลูกบาศก์เมตร 

       686,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 396 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

686,700 

19 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
พร้อมก่อสร้างท านบดิน 
กั้นน้ า และวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านศาลเจ้าพอ่ หมู่ที ่1 
(คลองสวนสุชาติ) ต าบลวัง
น้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขยีว 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว  320 เมตร ลึกเฉลี่ย  3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด พร้อมเกลี่ยตกแต่งไม่น้อย
กว่า 8,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสรา้ง
ท านบดินกั้นน้ า ขนาดสันท านบกว้าง 
6 เมตร ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร  
และวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก
มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 
จ านวน 2 แถว แถวละ 10 ท่อน 
 

      494,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 733 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

494,300 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 8/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ขุดลอกคลองสระน้ าแดง  
หมู่ที่ 6 บ้านขาคีม   
ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกคลองและถางป่าบริเวณคันคลอง 
ความยาวคลองรวมไม่น้อยกว่า 1,750 เมตร 
ปริมาตรงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,775 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 

     488,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแชะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกคลองสระน้ าแดง 
เพื่อพัฒนาแหล่งกกัเก็บน้ าเพือ่การเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

488,000 

21 ขุดลอกคลองหนองไม้แดง 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่า  
ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา  

ขุดลอกคลองและถางป่าบริเวณคันคลอง 
ความยาวคลองรวมไม่น้อยกว่า 1,750 เมตร 
ปริมาตรงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,775 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 

     488,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแชะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกคลองหนองไม้แดงเพื่อพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

488,000 

22 ขุดลอกล าหว้ยบง บ้านโนน
สง่า หมู่ที่ 13 ต าบลอุดม
ทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 24.00 เมตร  
ยาว 630.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ลาดเอียง 1/2 หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อม
เกลี่ยตกแต่งไม่น้อยกว่า 

     496,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุดมทรัพย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วยบงเพื่อพฒันาแหล่ง
กักเก็บน้ าเพือ่การเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 1,195 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

496,400 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 9/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กให้น้ าล้นผ่าน บ้านโคก
กระบือ หมู่ที่ 4 ต าบลหนอง
แวง อ าเภอเทพารกัษ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

1. งานเรียงหินใหญ่ยาแนวกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 44.00 เมตร หนา 3.85 เมตร  
ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรหินใหญ่รวม  
967 ลูกบาศก์เมตร  
2. เทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร
คอนกรีตรวม 26.40 ลูกบาศก์เมตร  
3.งานเรียงหินใหญ่ยาแนว ท้ายน้ า ปริมาตร
หินใหญ่รวม 36.00 ลูกบาศก์เมตร 

 1,769,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 1,153 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,769,000 

24 ก่อสร้างระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ ่ 
บ้านโนนตะโก หมู่ที ่9 
ต าบลชีวาน อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างระบบประปาแบบผวิดินขนาดใหญ่ 
ตามแบบส านกับริหารการจัดการน้ า กรม
ทรัพยากรน้ า 

 2,542,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชีวาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาแหล่งกักเกบ็น้ าเพือ่
การเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 192 คน 
และเกษตรกร 52 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

2,542,000 

25 ขยายเขตประปาหมู่บ้านหวั
สะพาน หมู่ที่ 5 บ้านสะพาน
ทอง หมู่ที่ 14 ต าบลหินดาด 
อ าเภอหว้ยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

1.งานก่อสร้างหอถังสูง  
2.งานวางท่อส่งน้ าดิบ 

  1,029,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างหอถังสูงและวางท่อ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ให้มีน้ าเพยีงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร มีกลุ่ม 
เป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 354 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,029,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 10/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ขุดลอกล าหว้ยมว่ง  
บ้านพะไล  หมู่ที่ 3  
ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยมว่ง ชนาดกว้าง 16 เมตร 
ยาว 630 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 15,120 ลูกบาศก์เมตร  
เกลี่ยตกแต่งคันคูให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ป้าย 

    496,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกเพือ่พัฒนาแหล่ง 
กักเก็บน้ าเพือ่การเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 405 คน และเกษตรกร 128 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

496,700 

27 ขุดลอกล าหว้ยค้อ ช่วง
บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6  
ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยค้อ ขนาดกว้าง 17 เมตร  
ยาว 595 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 15,172.50 ลูกบาศก์เมตร 
เกลี่ยตกแต่งคันคูให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ป้าย 

    498,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกเพือ่พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 538 
คน และเกษตรกร 182 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,400 

28 ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนผวา 
หมู่ที่ 5 ต าบลล าคอหงษ์ 
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา  

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนผวา หมู่ที ่5 ขนาดกวา้ง  
3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ด าเนินการตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ก าหนด 

   1,757,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็กส่งน้ าเพื่อการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 6,524 คน และเกษตรกร 1,081ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  
 
 

1,757,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 11/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ซ่อมแซมถนนและยกระดบั
คอนกรีต บ้านหลุมข้าว   
หมู่ที่ 1 ต าบลหลุมข้าว 
อ าเภอโนสูง จังหวัด
นครราชสีมา (จากถนนลาด 
ยางผ่านหน้าโรงเรียนไปถึง
ศาลกลางบ้านหลุมขา้ว) 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ยาว 295 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,475 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง
ลูกรัง 2 ข้าง 

      494,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลหลุมข้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง ขา้วโพด พืชผัก 
และการซ้ือ-ขาย โค-กระบือ ใช้ในการขนส่งสินค้า 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

494,500 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทิศเหนือต่อจาก 
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
บ้านตลาดแคตะวันออก   
หมู่ที่ 15 ต าบลธารปราสาท 
อ าเภอโนนสูง           
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ก าหนด 

    488,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลธารปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและประชาชน 114 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

488,000 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากแยกโนนหัวช้าง 
บ้านส าโรงกระจาย หมู่ 3 
ต าบลบิง เช่ือมต่อบ้านเมือง
ทีเขต ต าบลดอนชมพู 
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

     497,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลบิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
460 คน และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ้อย ข้าวโพด 
ผักคะน้า แคนตาลูป 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 12/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนน Asphaltic 
Concrete (AC) สายจาก
บ้านพ่วง นิลหมื่นไวย ถึง
นานางองุ่น ศรีนวลจันทร ์
บ้านโนนตะกัว่ หมู่ 2  
ต าบลเมืองปราสาท  
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  
1,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองปราสาท อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเมืองปราสาท
ก าหนด 

     491,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลเมืองปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประชาชน 129 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

491,000 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโนนพุดซา  
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 
ต าบลด่านคล้า อ าเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา 

ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ยาว 447 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,963 ตารางเมตร 

  1,050,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลด่านคล้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวและประชาชน 437 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  
 
 

1,050,000 

34 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยก่อสร้างถนนแบบ
ASPHALTIC CONCRETE 
บ้านกระเสียว หมู่ที ่2  
ต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดยก่อสร้างถนนแบบ  ASPHALTIC 
CONCRETE บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 280.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,120.00 ตารางเมตร 

     419,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลก าปัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้วขา้ว อ้อย มันส าปะหลัง ผัก 
ผลไม้ 25 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

419,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 13/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหนาด  
หมู่ที่ 8 ต าบลคูขาด อ าเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 825 ตารางเมตร 

      495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลคูขาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชนผู้ตกงานและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

495,000 

36 ถนนลาดยางผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านบุสนวนใน หมูท่ี่ 1 
ต าบลตาจั่น อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย 
กว่า 1,320.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธจ์ านวน 1 ป้าย 

    500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลตาจั่น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 670 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

500,000 

37 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านหนองกระทุ่มเตียน  
หมู่ที่ 6 ต าบลโนนเต็ง 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพืน้ที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

       499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลโนนเต็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 14/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กจากสามแยกหนองสระ 
–หน้าบ้านนายเสกสรร 
ปัญญาสิทธิ ์บ้านคอกหม ู
หมู่ที่ 10 ต าบลดอนมัน 
อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 358 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,432 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลงดินกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ  
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมันก าหนด 

     854,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
895 คน และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว  
มันส าปะหลัง พืชผกั 204 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

854,500 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย หลังโรงเรียนสระ
ประดู-บ้านโนนเขวา  
บ้านคอกหม ูหมู่ที่ 10 
ต าบลอนมัน อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 310 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลงดินกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน  
1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันก าหนด 

      916,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
895 คน และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว  
มันส าปะหลัง พืชผกั 204 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

916,600 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 15/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายละเลิงหิน -  
บ้านโนนน้อยโนนสมบูรณ์) 
หมู่ที่ 4 บ้านละเลิงหิน 
ต าบลโคกกลาง  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 265 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์รายละเอียด
อื่นๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลางก าหนด 

828,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ้อย  มัน
ส าปะหลัง ผัก ผลไม้ต่างๆ 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

828,400 

41 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที ่5  
บ้านดอนพะงาด ต าบลพะงาด 
อ าเภอขามสะแกแสง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,760 ตารางเมตร ต าบลพะงาด  
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลพะงาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนก
รีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 638 คน และเกษตรกรผู้ปลกูข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง 179 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

499,000 

42 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา  
ต าบลเสามาใหญ่  
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 274.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,096 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

499,500 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 16/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง
น้ าพระทัยฯด้านทิศเหนือ  
บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 1 -  
บ้านโนนปีบ หมู่ที่ 3  
ต าบลโนนอุดม อ าเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

3,897,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลโนนอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,950 คน กลุ่มเกษตรกร 500 คน  
ผู้ประกอบการธุรกจิรายย่อย 10 ราย  
และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

3,897,000 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านครบุร-ี
ท่าลี่ตาโต หมู่ที่ 1  
ต าบลละหานปลาค้าว 
อ าเภอเมืองยาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านครบุร-ีท่าลี่ตาโต กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 231 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลละหานปลาค้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

500,000 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่บ้าน-หนองเต่า 
บ้านโนนไม้งาม หมู่ที ่4 
ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 10,000.0 ตารางเมตร 

5,790,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเมืองยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวและประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

5,790,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 17/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนตาสุด -
โรงพยาบาล หมู่ที่ 7  
ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
2,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 11,000.00 ตารางเมตร 

6,465,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเมืองยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวและประชาชน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

6,465,000 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นตะวันตกวัดตะคร้อ 
บ้านตะคร้อ หมู่ที ่6  
ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

709,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลส าพะเนียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวและประชาชน 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

709,300 

48 ก่อสร้างถนนคอนรีตสริม
เหล็กสายทางรอบหนอง 
กรดบ้านชาด หมู่ที่ 8 
ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา 

จ้างแรงงานราษฎร ต าบลส าพะเนยีง  
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

1,056,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลส าพะเนียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 1,259 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,056,800 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 18/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 
(ถนนลาดยาง - บ้านทุ่งเลน
ทอง) หมู่ที่ 17 ต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติคคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,125.00 ตารางเมตร  

498,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลพิมาย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับรุงผิวจราจรแอสฟัสทติ์ก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก ขา้ว ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ผัก และผลไม้ต่างๆ และประชาชน 
8,250 คน ผู้ประกอบการ 102 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,500 

50 งานเสริมผิวและซ่อมสร้าง
ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 
(สายหน้าวัดยางละหลอด) 
หมู่ที่ 2 บ้านยาง ต าบลธาร
ละหลอด อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 270 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลธารละหลอดก าหนด 

488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลธารละหลอด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 60 คน  
และเกษตรกรผู้ปลูก ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
ผัก และผลไม้ต่างๆ 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

488,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 19/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางตะวันออก
หมู่บ้านจากโรงเรียนบ้าน
กระเบื้อง ไปบ้านตูมเมือง 
หมู่ที่ 8 บ้านกระเบื้อง  
หมู่ที่ 4 ต าบลกระชอน 
อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
กระชอนก าหนด 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลกระชอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ผัก 
และผลไม้ต่างๆ 2,482 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

499,000 

52 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
ท าการปูพื้นแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านท่าแดง หมู่ที ่3  
ต าบลสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 
25 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 21 เมตร  
ยาวเฉลีย่ 298 เมตร ลึกเพิ่มเฉลี่ย 2 เมตร 

994,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลสัมฤทธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยท าการ 
ปูพื้นแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนเพื่อขนสง่สินค้า
เกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 689 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

994,600 

53 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านซ่าเลือด  
หมู่ที่ 3 – บ้านนาตะค ุ
(ช่วงบ้านกงรถถึงบ้านโคก
แค) ต าบลกงรก อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 13,200 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
หินคลุกด้านละ 0.50 เมตร 

8,148,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลกงรถ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
4,444 คน เกษตรกรผู้ปลูกขา้วออ้ย  
มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

8,148,300 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 20/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 226 -  
วัดบ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2 
ต าบลทองหลาง อ าเภอจกั
ราช จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 -  
วัดโนนนางฝ้าย หมู่ที ่2 ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,400 ตารางเมตร 

980,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลทองหลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

980,000 

55 ซ่อมแซมถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสระจันทร์ 
หมู่ที่ 3 จากบา้นนายหล่ า 
ไปวัดบ้านสระจันทร ์ 
ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,440 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง
ลูกรัง 2 ข้าง 

484,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลหลุมข้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด พืชผัก และการซ้ือ-ขาย โค-กระบือ 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

484,800 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เหมืองชลประทาน
หน้าองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนอุดม – คลองน้ า
พระทัยฯ บ.โนนอุดม  
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนอุดม 
อ าเภอเมืองยาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน กวา้ง 2.20 เมตร  
ยาว 970.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,032,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลโนนอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
900 คน เกษตรกร 300 คน ผู้ประกอบการธุรกจิ
รายย่อย 10 ราย และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว ์50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,032,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 21/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายเสน่ห์ถึง
บึงแท่น บ้านหนองบัวน้อย 
12 ต าบลส าพะเนียง  
อ าเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา 

498,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลส าพะเนียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 1,259 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,700 

58 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยก่อสร้างถนนแบบ 
ASPHALTIC CONCRETE 
บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ต าก าปัง 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดย กอ่สร้างถนนแบบ  ASPHALTIC  
CONCRETE บ้านออ้ หมู่ที ่6 ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 
330.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,320.00 ตารางเมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลก าปัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

493,000 

59 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านสะแกแสง 
หมู่ 2 ต าบลพะงาด  
อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านสะแกแสง หมู่ 2 ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,650 ตารางเมตร ต าบลพะงาด  
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลพะงาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 679 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง 223 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 22/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านไร่อ้อย  
หมู่ที่ 9 ต าบลเสมาใหญ่ 
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 310.00 เมตร 497,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

497,700 

61 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนพลับ -
สามแยกโนนกราด  
บ้านนางออ หมู่ที่ 5  
ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 5,500.00 ตารางเมตร 

3,222,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเมืองยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

3,222,000 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกตะกุด  
หมู่ที่ 14 สายจากบริเวรคุ้ม
โคกสง่า - เขต ติดต่อ 
ต าบลตะคุ ต าบลตะขบ 
อ าเภอปกัธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
15,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.30 เมตร 

9,430,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลตะขบ  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด พืชผกั  
และการซ้ือ-ขาย โค-กระบือ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

9,430,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 23/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ขุดลอกล าหว้ยธรรมชาต ิ
พร้อมก่อสร้างท านบดิน 
กั้นน้ า และวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 12 (คุ้มโคก
มะเขือหืน) ต าบลวังน้ าเขียว 
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว  300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง 
ไม่น้อยกวา่ 12,787.50 ลูกบาศก์เมตร 

789,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกห้วยเพื่อพัฒนา 
แหล่งน้ า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 478 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

789,400 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านกุดเค่างับ  
หมู่ที่ 3 - บ้านหนองสลักได 
หมู่ที่ 4 ต าบลกุดน้อย 
อ าเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 9,000 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

5,190,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ผัก และผลไม้ต่างๆ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

5,190,000 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหมู่ที่ 2 เช่ือม  
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัวตะ
เกียด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 235 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
940 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ก าหนดพร้อมป้าย 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองบัว
ตะเกียด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,390 คน และเกษตรกรผู้ปลกูมันส าปะหลัง  ข้าว  
อ้อย และขา้วโพด 183 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 24/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางสายทอง
พัฒนา บ้านสายทองพัฒนา 
หมู่ที่ 1 ต าบลวังยายทอง 
อ าเภอเทพารักษ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่นอ้ย
กว่า 850 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 
34 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย ป้าย  จ านวน 1 ป้าย 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังยายทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
673 คน และเกษตรกร 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

489,000 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสุมทุม หมู่ที่ 4 
(สายทางบ้านสุมทุม หมู่ที่ 4 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
บัวน้อย) ต าบลหนองบัว
น้อย อ าเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
7,750 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ลงดิน
เสริมพื้นทางไม่น้อยกว่า 690 ลูกบาศก์เมตร 
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์และปา้ยจ านวน  
1 ป้าย 

4,239,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวนอ้ย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,368 คน และเกษตรกรผู้ปลกูข้าว 
684 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

4,239,000 

68 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ดอนย่านาง - หนองเพลง 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน 
ต าบลหนองกราด  
อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 478.95 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายอยา่งละ 1 ป้าย  

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกราด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 655 คน และ
เกษตรกรผู้ปลกูขา้ว ออ้ย มันส าประหลัง ผกั ผลไม้
ต่าง  ๆ181 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พรอ้มสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 25/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเกา่ - บ้าน
พันชนะ บา้นเก่า หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 198 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกวา่ 990 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้น
เก่าก าหนดพร้อมป้าย 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตสั 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

500,000 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัวโคก  
หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายจ๊อน 
ตึกสันเทียะ ) ต าบลบ้าน
แปรง อ าเภอดา่นขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกวา้งเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธจ์ านวน 1 ป้าย 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแปรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน และเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  ข้าว  
อ้อย  และข้าวโพด 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

489,000 

71 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก
ถนนก าลังเอก - บึงน้ าเค็ม - 
หน้าโรงเรียนบ้านมาบกราด 
ต าบลพันชนะ อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 0.00 - 6.00 เมตร ยาว 
 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่
แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกวา่ 9,000 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมปา้ย 

4,005,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพันชนะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลัง ข้าว อ้อย และข้าวโพด 851 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

4,005,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 26/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านเทพนิมิตร ต าบลส านกั
ตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกวา้งผิว
จราจร 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  
และด าเนินการติดตั้งป้าย 1 ชุด 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
870 คน และเกษตรกรผู้ปลูกออ้ย มันส าปะหลัง 
และข้าวโพด 268 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,000 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากสามแยกบ้าน
นายสิทธิ ์ถึงสระหนองกก 
หมู่ที่ 6 บ้านค่ายทะยิง 
ต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน 
ไม่น้อยกวา่ 2,400 ตารางเมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ป้าย 

1,418,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโรงใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด พืชผกั  
และการซ้ือ-ขาย โค-กระบือ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,418,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 27/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทิศตะวันตก 
บ้านเช่ือมถนน นครราชสีมา 
ถนน. 64-001 หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองบัวตะเกียด 
อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
925 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ก าหนดพร้อมป้าย 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองบัว
ตะเกียด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
771 คน และเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว 
อ้อย และขา้วโพด 205 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

495,000 

75 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หนองขุยคูเมือง-สุขสันต์  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองขุยคูเมือง 
ต าบลหนองราด อ าเภอดา่น
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 478.95 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์
และป้ายอยา่งละ 1 ป้าย  

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกราด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 524 คน 
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ้อย มันส าปะหลัง ผัก 
ผลไม้ต่างๆ 155 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

496,000 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนสะเดา
เช่ือมหมู่บ้านล าเชียงไกร 
บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 198 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกวา่ 990 ตารางเมตร พร้อมป้าย 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตสั 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 28/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2  
(ซอยบ้านนางประหยัด  
นามาจิตร) ต าบลบ้านแปรง 
อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
880.00 ตารางเมตร หินคลุกกวา้งเฉลี่ย 
ข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน  
1 ป้าย 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแปรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน และเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว 
อ้อย และขา้วโพด 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

489,000 

78 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสะพานบ้าน 
นายแปว๋ไปถึงสวนญาณี  
ต าบลบ้านโพธิ ์ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
2,600.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
พร้อมป้ายและปา้ยแนะน า จ านวน 1 ชุด 

1,599,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
800 คน และเกษตรกร 400 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,599,500 

79 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายมะค่า ซอย 6 
(จากสี่แยกรอยต่อถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง
สาย ฉ บ้านมะค่าพัฒนา  
หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านโพธิ์ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 487 เมตร ส่วนขยายเพิ่ม 1 
ตารางเมตร มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
2,436 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 97.40 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
พร้อมป้ายและปา้ยแนะน า จ านวน 1 ชุด 

1,594,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
800 คน และเกษตรกร 400 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,594,700 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 29/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลอง
สาธารณะ บ้านแก่นนคร  
หมู่ที่ 14 ต าบลเสมา  
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
640.00 ตารางเมตร 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ออ้ย 1,828 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

494,000 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านอยู่เจริญ - 
ห้วยซับใหญ ่บ้านอยู่เจริญ 
หมู่ที่ 15 ต าบลเสมา  
อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 19.50 
ลูกบาศก์เมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ออ้ย 1,828 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 30/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายสมทรง 
อุ่นจันทึก - แยกโรงกลึง 
บ้านทะเลบน หมู่ที ่16 
ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ออ้ย 1,828 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,000 

83 ก่อสร้างเสริมผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้  
(ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วย
วัด หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง 
ตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 
1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 7,000.00 ตาราเมตร 

4,089,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก ้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างเสริมผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลัง ข้าว อ้อย และข้าวโพด 1,828 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

4,089,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 31/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 
(ซอยบ่อหลวง) ต าบลสีค้ิว 
อ าเภอสีค้ิว จังหวันครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 790 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 3,160 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ป้าย 

1,830,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีค้ิว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เปน็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด พืชผกั  
และการซ้ือ-ขาย โค-กระบือ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,830,000 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางในหมู่บ้าน
ถนนคค หมู่ที่ 11  
(ซอยเศรษฐกิจพอเพียง) 
ต าบลสิ้ว อ าเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 3,500 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ป้าย 

2,079,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีค้ิว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เปน็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด พืชผกั  
และการซ้ือ-ขาย โค-กระบือ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

2,079,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 32/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านซับชุมพล หมู่ที่ 9 
- บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอ
สีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ ์ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหญา้ขาวก าหนด 

7,966,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าขาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,663 คน และเกษตรกรผู้ปลกูอ้อย  
มันส าปะหลัง และข้าวโพด 400 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

7,966,000 

87 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคปซีล บ้านซับ
สวรรค์ หมู่ที่ 5 เช่ือมบ้าน
ซับศรีจันทร์ หมู่ที่ 2  
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,660 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 
8,300 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ป้าย 

2,842,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองไผ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคปซีลเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 500 คน และเกษตรกรผู้ปลกูข้าว มัน
ส าปะหลัง ขา้วโพด พืชผัก และการซ้ือ-ขาย  
โค-กระบือ 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

2,842,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 33/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นหนองบวั
สะอาด ถึง บ้านปา่ตอง  
บ้านหนองบัวสะอาด  
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว
สะอาด อ าเภอบัวใหญ ่
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
หนองบัวสะอาด ถึง บ้านป่าตอง ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร 

6,917,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองบัว
สะอาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
6,871 คน และเกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
อ้อย มันส าประหลัง ขา้วโพด ผกั ผลไม้ต่างๆ 
1,134 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

6,917,000 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหญา้คา หมู่ที่ 2 
(ทางไปบ้านหนองบัว
สะอาด) ต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ อ าเภอบัวใหญ ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 740.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,700.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย 

1,877,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,877,900 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 34/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านเสว หมู่ที ่6  
ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากซอย
บ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขที่ 78/1  
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 และช่วงที่ 2 จากบา้นเลขที่ 
78/1 ถึงถนนลาดยาง ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 161 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 794 ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐาน งานทางส าหรับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมทางหลวง
ชนบท เลขที่ ทถ-2-204 และแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 34/2564 
 
 

513,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนประดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรข้าว และการซ้ือ-ขาย โค-กระบือ 
900 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

513,000 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากศาลปู่ตา -  
ถนนมิตรภาพบา้นแท่น  
หมู่ที่ 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 
250 เมตร กว้าง 3.5 เมตร 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทาง ทั้ง 2 ด้าน กวา้ง 0.50 เมตร  

469,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 651 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

469,600 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 35/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

92 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบ้านเสมาใหญ ่
หมู่ที่ 1 ต าบลเสมาใหญ่ 
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง4 เมตร ยาว 274 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
ไม่น้อยกวา่ 1,096 ตารางเมตร 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

499,500 

93 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที ่3 
ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวั
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,105 ตารางเมตร พร้อม
ป้าย 1 ป้าย 

498,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เปน็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,900 

94 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านดอนบก  
หมู่ที่ 4 ต าบลเสมาใหญ่ 
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,105 ตารางเมตร  
พร้อมป้าย 1 ป้าย 

498,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,900 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 36/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

95 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบ้านหนองแจ้ง
น้อย หมู่ที ่5 ต าบลเสมา
ใหญ่ อ าเภอบัวใหญ ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 274.00 เมตร  
หนา 0.05 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,096 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

499,500 

96 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบ้านโนนติว้  
หมู่ที่ 6 ต าบลเสมาใหญ่ 
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,105 ตารางเมตร  
พร้อมป้าย 1 ป้าย 

498,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,900 

97 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบ้านหนองหัว
ช้าง หมู่ที่ 7 ต าบลเสมาใหญ่ 
อ าเภอบวัใหญ ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,105 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย 

498,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,900 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 37/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบ้านโนนใหญ ่
หมู่ที่ 8 ต าบลเสมาใหญ่ 
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอกรีต  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,105 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย 

498,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,900 

99 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บ้านโนนสีสุก 
หมู่ที่ 10 ต าบลเสมาใหญ่ 
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 274.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,096 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

499,500 

100 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบ้านแจ้งสว่าง 
หมู่ที่ 11 ต าบลเสมา  
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 274.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,096 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสนิค้าเกษตร 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ข้าว  มะม่วง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

499,500 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 38/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านศูนยก์ลาง  
หมู่ที่ 1 จ านวน 2 ช่วง  
หมู่ที่ 1 ต าบลแก้งสนามนาง 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  
ช่วงที่ 1 โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์อนกรตี 
ขนาดผิวจารจรกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 462 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,310 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 655 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,275 ตารางเมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธจ์ านวน 1 ป้าย 

1,883,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้งสนามนาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 966 คน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,883,000 

102 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวัดถ้ าอุดมสุข  
หมู่ที่ 11 บ้านผ่านศึก  
ต าบลพญาเย็น  
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ด าเนินการรวม 
ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพญาเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด มะมว่ง และแก้วมังกร 219 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 39/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นหุบเขาวง
พระจันทร์ หมู่ที ่12  
บ้านอ่างหิน  
ต าบลพระจันทร์  
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ด าเนินการรวม 
ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพญาเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด มะมว่ง และการซ้ือ-ขาย โค-กระบือ 
197 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

500,000 

104 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองไม้แดง
แยกไปบา้นอ่างหิน หมู่ที่ 14 
บ้านหนองไม้แดง  
ต าบลพญาเย็น อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ด าเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพญาเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูก มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด มะมว่ง แก้วมังกร และการซ้ือ-ขาย  
โค-กระบือ 237 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 40/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต (AC) สาย 
นครราชสีมา ถนน.86-003 
ต าบลหนองน้ าแดง  
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมสร้างถนนสาย นครราชสีมา ถนน.86-
003 บ้านวชิราลงกรณ์-บ้านเขาวง  
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.50 เมตร ยาว 860.00 เมตร  
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 6,020.00 
ตารางเมตร 

1,966,410 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูก มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด ออ้ย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,966,410 

106 เสริมผิวทางแอสฟัลล์ติก 
คอนกรีต สายทางหนองจาน 
หมู่ 6 ถึงบ้านบ่อทอง  
หมู่ 15 ต าบลหนองสาหร่าย 
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เสริมผิวทางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง6 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร มีพื้นผิวแอสฟัลติก 
คอนกรีต 12,000 ตารางเมตร  
พร้อมงานตีเส้นจราจรและปา้ย 

4,912,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสาหร่าย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัลล์ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 710 คน  
และเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ออ้ย ข้าวโพด 
มะม่วง 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

4,912,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 41/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลล์ติกคอนกรีต  
สายทางบ้านบ่อทอง หมู ่15 
เช่ือมบ้านซับน้อย  
ต าบลวังไทร อ าเภอปากชอ่ง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลล์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร  
หนา 0.05 เมตร มีพื้นผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 14,000 ตารางเมตร พร้อมงาน 
ตีเส้นจราจรและป้าย 

5,115,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสาหร่าย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลล์
ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 710 คน และเกษตรกรผู้ปลูก 
มันส าปะหลัง ออ้ย ข้าวโพด มะม่วง 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

5,115,000 

108 ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลล ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1  
บ้านโนนอุดม ซอย 20 ถึง
ศาลา SML ต่อจากจุดเดิม 
ถึงเส้นคุ้ม 8 ซอย 4  
ต าบลหนองสาหร่าย  
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลล์ติกคอนกรีต  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กกว้าง 4 เมตร 
ยาว 105 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่แอสฟัลตกิคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
และป้าย 

359,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสาหร่าย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลลต์ิก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 710 คน และเกษตรกรผู้ปลูก 
มันส าปะหลัง ออ้ย ข้าวโพด มะม่วง 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

359,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 42/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลล ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2  
บ้านโคกสง่า ซอย 9  
ต าบลหนองสาหร่าย  
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร  
หนา 0.05 เมตร มีพื้นผิวแอสฟัลล์ติก 
คอนกรีต 1,000 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจรและป้าย 

488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสาหร่าย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลลต์ิก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 710 คน และเกษตรกรผู้ปลูก 
มันส าปะหลัง ออ้ย ข้าวโพด มะม่วง 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

488,000 

110 เสริมผิวทางแอสฟัลล์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 13 เส้นหลัง
อนามัย หน้าบา้นนางสาว
นุชจริทร์ วนสันเที๊ยะ  
ถึงส่ีแยกซอย 2 ต าบลหนอง
สาหร่าย อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

เสริมผิวแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว220 เมตร หนา 0.05 เมตร  
มีพื้นผิวแอสฟัลล์ตกิคอนกรีต 13,20  
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้าย 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสาหร่าย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการซ่อมสร้างถนนโดยการเสริมผิวทาง
แอสฟัลล์ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 710 คน  
และเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ออ้ย ข้าวโพด 
มะม่วง 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 43/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลล์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านผัง 2 
เส้นที่พักสงฆ์ป่ามะขาม 
ต าบลหนองสาหร่าย  
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

แอสฟัลล์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นผิว
แอสฟัลล์ติกคอนกรีต 1,080 ตารางเมตร
พร้อมงานตีเส้นจราจรและปา้ย 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสาหร่าย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลล์ติก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 710 คน และเกษตรกรผู้ปลูก 
มันส าปะหลัง ออ้ย ข้าวโพด มะม่วง 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

500,000 

112 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก สายบา้นหนองโพธิ์  
หมู่ที่ 4 (สายไปบ้านสระ
ตาล) ต าบลพังเทียม  
อ าเภอพระทองค า  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 760 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร 
ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 760 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบรอ้ย 
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

497,000 

113 ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก สายทางโคกเพชร - 
คลองสุด บ้านหนองเขว้า 
หมู่ที่ 5 ต าบลมาบกราด 
อ าเภอพระทองค า  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,075 ตารางเมตร 
(บดอัดแน่น) 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมาบกราด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสนิค้าเกษตร 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
302 คน และเกษตรกร 99 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 44/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกลางหมู่บา้น) 
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 
ต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร  
พร้อมติดตัง้ป้าย 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
95 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,000 

115 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก สายบา้นสระตาล  
หมู่ที่ 15 (สายไปป่าสัก) 
ต าบลพังเทียม  
อ าเภอพระทองค า  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 760 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 3,800 ตารางเมตร ลงหินคลุก
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 760 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 570 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบรอ้ย 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 395 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

497,000 

116 ก่อสร้างถนนผิวจราจร  
แบบ Cape Seal สายทาง
บ้านโกรกพัฒนา - สามแยก 
ต าบลหนองไทร บ้านโค้ง
เจริญ หมู่ที ่3 ต าบลมาบ
กราด อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบ Cape Seal 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,150 ตารางเมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การริหารส่วนต าบล
มาบกราด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนผวิจราจร  
แบบ Cape Seal เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 356 คน  
เกษตรกร 103 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 45/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

117 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายจากสี่แยกโคกดงเค็ง 
ถนนทางไปบ้านโสกแซง  
หมู่ที่ 8 ต าบลโนนตาเถร 
อ าเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 1,280 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ปริมาตรหินคลุก 1,280 ลูกบาศก์เมตร 
พื้นที่ 6,400 เมตร  

782,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน 
เกษตรกร 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
  
 

782,000 

118 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 5 บ้านส ารอง (จากที่
สาธารณะหนองเต็งถึงที่ดิน
นายแดง แนบกระโทก) 
ต าบลท่าจะหลุง  
อ าเภอโชคชยั  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 18,000.00 ตารางเมตร  

2,493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนหินคลุก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,100 คน เกษตรกร 300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

2,493,000 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ 
นานิยม (จากที่ดินนายค านึง  
โต้กระโทก ถึงที่ดินนาย
ประกอบ สังเกต)  
ต าบลท่าจะหลุง  
อ าเภอโชคชยั  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนนิการ
ไม่น้อยกวา่ 1,080.00 ตารางเมตร  

762,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนเพือ่ขนส่ง 
สินค้าเกษตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

762,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 46/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นครราชสีมา  
ถนน 177-18 สาย  
บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 7 ถึง  
บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 
ต าบลไทยสามัคคี  
อ าเภอวงน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 12,000  
ตรางเมตร 

5,096,585 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยสามัคคี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,104 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

5,096,585 

121 ปรับปรุงถนนโดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ า
ซับ หมู่ที่ 11 (คุ้มคลองอี
บ่าง-บ้านป้าอว้น) ต าบลวัง
น้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขยีว 
จังหวัดนครราชสีมา 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 850  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 4,250 ตารางเมตร 

2,568,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 519 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

2,568,400 

122 ปรับปรุงถนนโดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับ
ไทรทอง หมู่ที่ 13 (ซอยบ้าน  
อ าเภอวิชัย) ต าบลวังน้ า
เขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร ยาว  160  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 

461,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 540 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

461,100 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 47/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

123 ปรับปรุงถนนโดย 
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านบุตะโก หมู่ที ่10 ถึง 
บ้านน้ าซับ หมู่ที ่11  
(สายหลังอ าเภอ-แยกคุ้ม
คลองอีบ่าง) ต าบลวังน้ า
เขียว อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 6 เมตร ยาว  890  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 5,340 ตารางเมตร 

3,305,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,074 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

3,305,200 

124 ปรับปรุงถนนโดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
คลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 
(จุดเขาสูง-ต าบลวังหมี) 
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวัง
น้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร 

2,046,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 818 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

2,046,400 

125 ปรับปรุงถนนโดยปูพื้น 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
บ้านคลองอีแผ่ว หมู่ที่ 5 ถึง 
บ้านคลองบงพัฒนา  
หมู่ที่ 16 ต าบลวังน้ าเขียว 
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา  

ปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 1,150 ตารางเมตร 

479,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับปรุงถนนโดยปูพื้น 
แอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,066 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

479,200 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 48/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

126 ปรับปรุงถนนโดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 1 (ซอย
สวนสุชาติ) ต าบลวังน้ าเขียว 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 865 ตารางเมตร 

498,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 733 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,600 

127 ปรับปรุงถนนโดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 12 ถึง บ้าน
คลองบง หมู่ที่ 9 (สายบ่อ
ขยะ) ต าบลวังน้ าเขยีว 
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา  

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 6 เมตร ยาว 373 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 2,238 ตารางเมตร 

1,272,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 844 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,272,100 

128 ปรับปรุงถนนโดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านศิลางาม หมู่ที ่17  
(ซอยผู้ใหญ่จ ารัส)  
ต าบลวังน้ าเขียว  
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 2,000 ตารางเมตร 

1,149,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ข้าว  
344 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,149,600 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 49/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นจั่นสันติสุข-
ทางหลวงชนบทสายกุดม่วง-
ละเลิงพิมาน หมู่ 16  
บ้านจั่นสันติสุข ต าบลด่าน
ขุนทด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,740 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 13,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบก าหนดพร้อมปา้ย 

3,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านขุนทด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  ข้าว  อ้อย  
และข้าวโพด 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

3,000,000 

130 ปรับปรุงถนน  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา07306) แยก
ทางหลวง 2017 - บ้าน
หนองทองค า อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทค์อนกรีต 
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 720 เมตร  
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 12,320  
ตารางเมตร พร้อมกิจกรรมอ านวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด 
 

6,987,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 550 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

6,987,000 

131 ถนน (องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 19101) 
บ้านหนองกระโดน -  
บ้านหนองม่วง  
อ าเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทค์อนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,000 
ตารางเมตร พร้อมกิจกรรมอ านวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอยีดที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด 

6,727,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 365 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

6,727,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 50/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทุ่งใหญ่ หมู่ที ่2  
บ้านหนองโพธิ์  
ต าบลส านักตะคร้อ  
อ าเภอเทพารักษ ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทุ่งใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านหนองโพธิ์  
ความกวา้งผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,000 
ตารางเมตร 

1,967,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 451 คน เกษตรกรผู้
ปลูกมันส าปะหลัง อ้อยและขา้วโพด 121 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,967,700 

133 ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก สายวังกะหาด ถึง 
บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 
บ้านวังกะหาด ต าบลส านัก
ตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก  
สายวังกะหาดถึงบา้นชุมชนพัฒนา หมู่ที ่15 
บ้านวังกะหาด ถนนหินคลุก ความกว้างผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 
ไม่น้อยกวา่ 600 ลูกบาศก์เมตร  
และด าเนินการติดตั้งป้าย 1 ชุด 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนโดยเสริมหนิคลุกเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
400 คน เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย และ
ข้าวโพด 144 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 51/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

134 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านศิลาทองถึงบ้านวัง
โป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง 
ต าบลส านักตะคร้อ  
อ าเภอเทพารักษ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านศิลาทองถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 
บ้านศิลาทอง ความกวา้งผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ตกิคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร 

1,967,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 409 คน เกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลัง ออ้ย และขา้วโพด 113 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,967,700 

135 ก่อสร้างเสริมผิวจราจร  
ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(AC) ถนนจุฬาพัฒนา  
(ต่อจากของเดิม) พร้อมตี
เส้นจราจร บ้านหนองคู  
หมู่ที่ 2 ต าบลขามทะเลสอ 
อ าเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต (AC) ถนนจุฬาพัฒนา  
(ต่อจากของเดิม) พร้อมตีเส้นจราจร  

793,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ขามทะเลสอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างเสริมผิวจราจร  
ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

793,000 

136 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สายบ้านโคกกระบอื หมู่ที ่4 
- เขตติดต่อต าบลส านัก
ตะคร้อ ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเทพารักษ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 900 เมตร ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 7,200 ตารางเมตร 

3,862,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,339 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

3,862,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 52/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโคกตะแบง 
หมู่ที่ 14 ต าบลส าโรง – 
บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ต าบลโนน
ไทย อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 
ตารางเมตร 

5,725,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนเพือ่ขนส่งสินค้าเกษตร 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันส าปะหลัง 145ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

5,725,000 

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นดอนขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 12 - บ้านโคกมงคลหมู่
ที่ 17 ต าบลส าโรง  
อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 
ตารางเมตร 

5,287,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
200 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขา้วโพด และ 
มันส าปะหลัง 145 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

5,287,000 

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านบุ – 
บ้านดอนหวับึง หมู่ที่ 2  
บ้านบุ ต าบลบ้านวัง  
อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นบุ 
– บ้านดอนหวับึง หมู่ที่ 2 บ้านบุ  
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 538 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,690 ตารางเมตร  
วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร  
จ านวน 7 ท่อน พร้อมป้ายและป้ายชั่วคราว 
อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง ก าหนด 

1,469,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ผัก และผลไม้ต่างๆ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,469,700 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 53/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 ปรับปรุงถนนในบ้านคูเมือง 
หมู่ที่ 3 บ้านคูเมือง  
ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

เสริมผิวด้วย Asphaltic  Concrete  
ช่วง.1 ขนาดกวา้ง 4  เมตร หนา 0.05 เมตร 
ความยาว 200 เมตร ตารางเมตร 
ช่วง 2.ขนาดกวา้ง 5  เมตร หนา 0.05 เมตร 
ความยาว 360 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,600 ตารางเมตร  

849,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเสริมผิวด้วย 
Asphaltic  Concrete เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ผกั ผลไม้ ต่างๆ  
500 ครัวเรอืน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

849,800 

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายบ้านสระขุด - บ้านพระ 
(ต าบลด่านใน อ าเภอด่าน
ขุนทด) หมู่ที่ 14  
บ้านสระขุด ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.15 ความยาว 450 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้งละ 0.20 เมตร  
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร 

1,382,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ้อย  
มันส าปะหลัง ผัก ผลไม้ ต่างๆ 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,382,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 54/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายบ้านดอนยาว -  
บ้านบัลลังก์ หมู่ที ่11  
บ้านบัลลังก ์ ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.15 ความยาว 290 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้งละ 0.20 เมตร  
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร 

882,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง ผัก ผลไม้ ต่างๆ 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

882,000 

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายบ้านคูเมือง - หนองผัก
กระเฉด หมู่ที่ 3 บ้านคูเมือง 
ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 ความยาว 570 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้งละ 0.20 เมตร  
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร 

1,347,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง ผัก ผลไม้ ต่างๆ 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,347,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 55/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายรอบสระบึงหนองแวง 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง 
ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.15 ความยาว 247 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้งละ 0.20 เมตร  
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,235 ตารางเมตร 

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง ผัก ผลไม้ ต่างๆ 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

750,000 

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย
อุดมสุข (หลังโรงเรียนสระ
ตะเฆ่) หมู่ที่ 8 บ้านสระ
ตะเฆ่ ต าบลบัลลังก์  
อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 ความยาว 340 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้งละ 0.30 เมตร  
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร 

806,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน เกษตรกร 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

806,000 

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย
หลังวัดเทพคงคา หมู่ที่ 2 
บ้านหนองแวง ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 ความยาว 250 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้งละ 0.20 เมตร  
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

592,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนเพือ่ขนส่งสินค้าเกษตร 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 
500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

592,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 56/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นประปาหมู่บ้าน - 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1  
บ้านหนองแวง  
ต าบลหนองหวา้  
อ าเภอบวัลาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.0 เมตร ความยาว  
450.0 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
หรือคิดเป็นปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
337.5 ลูกบาศก์เมตร หรอืพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 2,250 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 

1,244,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,217 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
417 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,244,000 

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นบ้านหนอง
ผือ - บ้านคึมมะอ ุหมู่ที่ 2 
บ้านหนองผือ ต าบลหนอง
หว้า อ าเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.0 เมตร ความยาว  
440.0 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
หรือคิดเป็นปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
330.0 ลูกบาศก์เมตร หรอืพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 2,200 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 

1,216,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,687 คน เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 561 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,216,000 

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านป่าหวาย  
ต าบลบัวลาย อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา – 
บ้านอ้อยช้าง ต าบลกุดจอก 
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา (เส้นนา
นายป้อม โนนเมืองแด) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,630.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
8,150 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย 

4,696,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวลาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อย มันส าปะหลัง ยูคาลปิตัส  983 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

4,696,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 57/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย 
ต าบลบัวลาย อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา –
บ้านคึมม่วง ต าบลบวัใหญ ่
อ าเภอบวัใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย  

4,321,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวลาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อย มันส าปะหลัง ยูคาลปิตัส 1,063 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

4,321,000 

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านหนองรัง 
- บ้านราชภูมิ บ้านหนองรัง 
หมู่ที่ 6 ต าบลช่อระกา  
อ าเภอบา้นเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา  

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 512.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 2,562.500 ตารางเมตร   
ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ  0.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์1 ป้าย  
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลชอ่ระกา ก าหนด    

1,367,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,736 คน เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ข้าวโพด มัน
ส าปะหลัง ผัก และผลไม้ต่างๆ  1,040 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,367,500 

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
บ้านหนองโป่ง เช่ือมหมู่ที่ 4 
บ้านหนองสะแก 
(ตอ่ของเดิม) ต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านหนองโป่ง เช่ือมหมู่ที่ 4  
บ้านหนองสะแก (ต่อของเดิม)  
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย  
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร  
ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,460.00 ตารางเมตร 

1,456,918 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตสั 997 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,456,918 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 58/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

153 ปรับปรุงขยายผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
พิบูลย์รัตน ์ด้านทิศ
ตะวันออก หมู่ที ่3  
ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า1,470.00 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลพิมายก าหนด 

1,082,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลพิมาย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนพิบูลย์รัตน์เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ผัก และผลไม้
ต่างๆ 8,256 คน ผู้ประกอบการ 250 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,082,000 

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากบ้านหนอง
ปรือ-บ้านตะคร้อ  
บ้านหนองฟาน หมู่ที ่13 
ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 639 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโบสถก์ าหนด 

1,997,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,997,000 

155 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายบา้นโคกพลวง  
หมู่ที่ 11 ต าบลหินโคน 
อ าเภอจกัราช  
จังหวัดนครราชสีมา 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,750 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
13,750 ตารางเมตร 

5,463,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตรมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว อ้อย 87 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

5,463,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 59/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

156 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายวุฒิประไพ 
ชุมชนเมืองปัก 2   
ต าบลเมืองปัก   
อ าเภอปกัธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 4,080 ตารางเมตร  

738,000 เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลเมืองเมืองปัก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจร 
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ขนส่งสินค้าเกษตร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

738,000 

157 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวทาง ASPHALTIC 
CONCRETE  
(เส้นกลางบ้าน) หมู่ที ่4 
บ้านบันไดม้า หมู่ที ่1  
บ้านคลองตาลองและ 
หมู่ที่ 14 บ้านซับน้ าเย็น  
ต าบลปากชอ่ง อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC 
CONCRETE ช่วงที ่1 ผิวจราจรกว้าง  
6.00  เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  
11,400  ตารางเมตร    
ช่วงที่  2  ผิวจราจรกวา้ง  6.00 เมตร  
ยาว 1,410 เมตร  ไหล่ทางกว้างขา้งละ  
1.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางไม่น้อยกวา่  11,280   
ตารางเมตร  

9,761,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากชอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETEเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 
ผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าวโพด มะม่วง  
และแกว้มังกร 307 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

9,761,000 

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
ถนนนาดี หมู่ที ่9  
ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นที่ 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,750 เมตร 
พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 
ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 1 จุด 2 แถว  
แถวละ 5 ท่อน  

1,013,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,013,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 60/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

159 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหนองมาบ
กระทา บา้นบุหวาย  
หมู่ที่ 12 ต าบลวังหิน 
อ าเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหนองมาบกระทา บ้านบุหวาย หมู่ที่ 12 
ต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา 

817,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวังหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

817,000 

160 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายจากสี่แยก
บ้านนางบุญส่ง - สี่แยกโคก
ดงเค็ง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
ต าบลโนนตาเถร  
อ าเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากสี่แยกบา้นนางบุญส่ง – สี่แยก 
โคกดงเค็ง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลโนน
ตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 4,500 ตารางเมตร  
 

2,460,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
400 คน เกษตรกร 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

2,460,000 

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแดง หมู่ที ่7 
ต าบลกุดโบสถ ์อ าเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนองแดง หมู่ที่ 7 (สายทาง
กลางหมู่บ้าน) กวา้ง 7 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,376,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,200 คน เกษตรกร 300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,376,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 61/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
ปลาไหล หมู่ที่ 7 (สายบ้าน
นางสุรีย์)  ต าบลพังเทียม 
อ าเภอพระทองค า  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 700 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด 

1,648,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
263 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,648,000 

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยทุ่งหนอง
ทอง-บ้านนายประสาน 
(ช่วงที่2) บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 10 ต าบลด่านคล้า  
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 406 เมตร  
หนา 0.15 เมตรและก่อสร้างหูช้าง  
คอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมถนนเดิม  
จ านวน 2 จุด หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,644 ตารางเมตร 

881,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลด่านคล้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
729 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

881,000 

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทาง 
นครราชสีมา ถนน. 323-08 
สายบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 
ต าบลหลุ่งตะเคียน  
อ าเภอหว้ยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 7,080 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
หินคลุกด้านละ 0.50 เมตร 

4,205,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุ่งตะเคียน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,200 คน เกษตรกร 528 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

4,205,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 62/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

165 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
บ้านสวาสดิ ์หมู่ 6  
สายทางโรงสีตานาย  
ต าบลหนองงูเหลือม  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร  
ยาว 895 เมตร 

1,125,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางเพือ่ขนส่งสินค้า
เกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 376 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,125,000 

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านโพธิป์รือแวง
สายทางบ้านย่าแปลก  
ต าบลหนองงูเหลือม  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 395 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

764,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
757 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

764,000 

167 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโนนสมบูรณ์ -
วัดหนองยางช่องแมว  
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่7 
ต าบลดอนมัน  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนน กว้าง 4 เมตรยาว 331 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,324 ตารางเมตร   
ไหล่ทางลงดินกว้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธจ์ านวน 1 ป้าย รายละเอยีด
อื่นๆ ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมันก าหนด 

790,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
387 คน เกษตรกร 95 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

790,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 63/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (จากหา้แยก
หนองเสา-มุมสามแยกวัดป่า
ประชาชื่น) หมู่ที ่7  
บ้านหนองเสา  
ต าบลโคกกลาง  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ
งาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 362 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,810 ตารางเมตร   
ไหล่ทางลงดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 
2 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางก าหนด 

1,164,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
893 คน เกษตรกร 242 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,164,800 

169 ปรับปรุงถนนโดยเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ
ตะโก  
หมู่ที่ 10 (คุ้มคลองกลาง) 
จ านวน 2 ช่วง   
ต าบลวังน้ าเขียว  
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา  

เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร  
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร 

1,356,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการปรับปรุงถนนโดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 555 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,356,000 

170 ถนน (องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 15205) 
สายเมนที่ 5 อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ 
ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร 
พร้อมกิจกรรมอ านวยความปลอดภยั  
ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด 

4,833,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 215 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

4,833,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 64/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

171 ถนน (องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 03201) 
บ้านสระประทีป - บ้าน
หนองกก อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ 
ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร 
พร้อมกิจกรรมอ านวยความปลอดภยั  
ตามแบบและรายละเอยีดที่องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด 

5,723,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 285 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

5,723,000 

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านฝาผนัง  
หมู่ที่ 1 ข้างบ้าน นายสรวง  
นามสมบูรณ์ ต าบลเมือง
พะไล อ าเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร 
ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์

490,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
839 คน เกษตรกร 231 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

490,700 

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นทางบ้าน
หลุบทุ่ม ต าบลเมืองพะไล 
อ าเภอบวัลาย ไปบ้าน
ตะคร้อ ต าบลสามเมือง 
อ าเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 165 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง 
ไม่น้อยกวา่ 825 ตารางเมตร ลงดินลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 

490,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
250 คน เกษตรกร 77 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

490,700 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 65/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านหนองหว้า - 
เขตบ้านหนองแวงโสกพระ 
บ้านหนองจาน หมู่ที ่4 
ต าบลหนองหวา้   
อ าเภอบวัลาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 135 ลูกบาศก์เมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
250 คน เกษตรกร 77 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

497,000 

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก นครราชสีมา 
ถนน 263 - 13 บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 6 - โคกท าเล 
ต าบลวังไม้แดง  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
นครราชสีมา ถนน 263 - 13 บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 6 - โคกท าเล ต าบลวังไม้แดง  
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 538 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,690 ตารางเมตร พร้อมป้าย 

1,458,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังไม้แดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,675 คน เกษตรกร 1,675 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,458,000 

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก นครราชสีมา  
ถนน 263 - 04 บ้านหนอง
พลวงน้อย หมู่ที ่9 – 
บ้านคึมหญ้านาง หมู่ที่ 3 
ต าบลวังไม้แดง  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
นครราชสีมา ถนน263 - 04 บ้านหนอง
พลวงน้อย หมู่ที ่9 – บ้านคึมหญ้านาง  
หมู่ที่ 3 ต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย 
หวัดนครราชสีมา ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,825 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 51  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลีย่เรียบและป้าย 
 

1,533,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังไม้แดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
2,380 คน เกษตรกร 2,380 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,533,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 66/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

177 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก นครราชสีมา 
ถนน263 - 03 บ้านโคกพระ
พัฒนา หมู่ที ่11 –  
บ้านหนองคอกควาย  
ต าบลวังไม้แดง  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
นครราชสีมา ถนน 263 - 03 บ้านโคกพระ
พัฒนา หมู่ที ่11 – บ้านหนองคอกควาย 
ต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 915 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 17  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลีย่เรียบและป้าย 
 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังไม้แดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,043 คน เกษตรกร 1,043 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

496,000 

178 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 
15/2 หมู่ที่ 13  
ต าบลประทาย  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 440 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,200 เมตร 

1,427,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลประทาย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
598 คน เกษตรกร 450 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,427,000 

179 ปรับปรุงถนนปูผิวจราจร
แอสฟัสติกคอนกรีต  
ถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 14 
ต าบลประทาย  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนปูผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 15 หมู่ที ่14 กว้างเฉลี่ย 
10.00 เมตร ยาว 428.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่ากวา่ 
4,280 ตารางเมตร 

1,700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลประทาย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนปูผิวจราจรแอส 
ฟัสติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 778 คน  
เกษตรกร 560 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

1,700,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 67/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนข้างวัดป่า
โนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 2  
ต าบลประทาย  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 184 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
736 ตารางเมตร 

475,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลประทาย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,126 คน เกษตรกร 935 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

475,800 

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 
8/2 หมู่ที่ 7 ต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,000 ตารางเมตร 

2,202,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลประทาย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 950 คน เกษตรกร 560 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

2,202,500 

182 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ระยะสั้นส าหรับผู้สูงอายุ
ต าบลบัลลังก์  
อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

อบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอาย ุจ านวน 
5 อาชีพ 50 ชั่วโมง (การท าดอกไม้จันทน์
และพวงหรีด/การท าลูกประคบสมุนไพร/น้ า
ดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ/การถนอมอาหาร
จากผลผลิตพื้นถิ่นและน้ ามันนวดสมุนไพร) 

950,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมอาชพีแก่ผู้สูงอาย ุ
มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอาย ุ950 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 
 

950,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 68/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

183 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ า
ล้นแก้มลิงหนองต๊กม๊ก 
ต าบลดอนชมพู  
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมอาคารระบายน้ าล้นแก้มลิง
หนองต๊กม๊ก ต าบลดอนชมพ ูอ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

1,900,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมอาคารระบายน้ า เพื่อ
ป้องกันน้ าทว่มพื้นทีก่ารเกษตรในฤดูน้ าหลากและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และชว่ยกระจาย
น้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร (ข้าว) 720 ไร ่ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 ครัวเรือน และ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ์ 
จ านวน 120 ราย  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,900,000 

184 งานปรับปรุงอาคารระบาย
น้ าล าสะแทด  
เขตต าบลตาจั่น  
ต าบลตาจั่น อ าเภอคง   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานปรับปรุงอาคารระบายน้ าล าสะแทดเขต 
ต าบลตาจั่น ต าบลตาจั่น อ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 

9,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงอาคารระบายน้ า เพื่อ
ป้องกันน้ าท่วมพื้นที่การเกษตรในฤดูน้ าหลากและ
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และชว่ยกระจาย
น้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 1,600 ไร่ให้มีน้ า
เพียงพอต่อการเพาะปลกู เพิ่มปริมาณผลผลิต มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 127 ครัวเรือน และ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 320 ราย  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

9,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 69/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

185 งานซ่อมแซมสถานีสูบน้ า
พร้อมระบบส่งน้ า บ้านโต้น 
ระยะทาง 1.0 กิโลเมตร  
ต าบลบ้านเหลื่อม  
อ าเภอบา้นเหลื่อม   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมสถานีสูบน้ าพร้อมระบบส่งน้ า 
บ้านโต้น ระยะทาง 1.0 กิโลเมตร   
ต าบลบ้านเหลื่อม อ าเภอบ้านเหลือ่ม  
จังหวัดนครราชสีมา 

18,760,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าพรอ้มระบบส่ง
น้ า 1 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถสบูน้ าจากแม่น้ าชี
เข้าอ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อของชลประทานซ่ึง
สามารถกักเก็บน้ าได้ประมาณ 9.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้งซ้ าซาก และช่วยกระจายน้ า
ให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 2,250 ไร่ ให้แก่เกษตรกร
ได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอและมีผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 750 
ครัวเรือน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 450 ราย  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

18,760,000 

186 งานซ่อมแซมสถานีสูบน้ า
พร้อมระบบส่งน้ า  
ห้วยตะคร้อ ระยะทาง 
1.1 กิโลเมตร ต าบลโนนเต็ง 
อ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมสถานีสูบน้ าพร้อมระบบส่งน้ า 
ห้วยตะคร้อ ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร  
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 

19,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าพรอ้มระบบส่ง
น้ าเพื่อกักเก็บน้ าให้เพยีงพอต่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร เพื่อแก้ไขปญัหาภัยแล้งซ้ าซาก และ
สามารถกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร
ประมาณ 2,250 ไร่ และมีผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 950 
ครัวเรือน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 450 ราย  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

19,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 70/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

187 งานอาคารบังคับน้ า 
บ้านห้วยใหญ ่ 
พร้อมอาคารประกอบ  
ต าบลหนองบัวตะเกียด 
อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  
 

งานอาคารบังคับน้ าบ้านห้วยใหญ่  
พร้อมอาคารประกอบ  
ต าบลหนองบัวตะเกียด  
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

20,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างอาคารบังคับน้ า เพื่อแก้ไข
ปัญหาภยัแล้งและปอ้งกันน้ าทว่มในพื้นที่การเกษตร
ในช่วงฤดูน้ าหลาก และสามารถเพิ่มการระบายน้ า
และเก็บน้ าได้มากขึ้นในฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 104 ครัวเรือน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
และเล้ียงสัตว์ จ านวน 180 ราย พื้นที่เกษตรได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยกวา่ 900 ไร่ 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

20,000,000 

188 ปรับปรุงท านบดิน 
และอาคารประกอบ  
ขุดลอกหนองล าเจยีบนอก 
(อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) ต าบลช้างทอง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

งานปรับปรุงท านบดินและอาคารประกอบ 
ขุดลอกหนองล าเจยีบนอก  
(อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ต าบลช้างทอง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

4,450,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงท านบดินและอาคาร
ประกอบ ขุดลอกหนอง ปริมาณการกักเก็บน้ าเดิม 
100,000-200,000 ลูกบาศก์เมตร หลังจาก
ด าเนินการขุดลอกจะสามารถกักเกบ็น้ าได้เพิ่มขึ้น
เป็น 300,000-350,000 ลูกบาศก์เมตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 250 คน และ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 350 ราย พื้นที่เกษตร
ได้รับประโยชน์ 1,750 ไร ่
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

4,450,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 71/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

189 งานซ่อมแซมระบบส่งน้ า
คลอง 1R-LMC. ฝายห้วยหิน 
ต าบลโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอเสิงสาง      
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมระบบส่งน้ าคลอง 1R-LMC. 
ฝายหว้ยหิน ต าบลโนนสมบูรณ์   
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

800,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมระบบส่งน้ าคลอง เพื่อเพิ่ม
การกระจายน้ าแก่เกษตรกรให้ครอบคลุมพื้นที่
เกษตร 3,000 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเกษตรและ
ปริมาณผลผลิต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
200 ครัวเรือน และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ้อย  
มันส าปะหลัง จ านวน 600 ราย   
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

800,000 

190 งานซ่อมแซมอาคารรับน้ า 
อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน  
ต าบลประทาย   
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมอาคารรับน้ า อา่งเก็บน้ าบงึ
กระโตน ต าบลประทาย อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

450,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมอาคารรับน้ า อ่างเก็บน้ า 
เพื่อให้อ่างเก็บน้ าบึงกระโดนสามารถกักเก็บน้ าให้
ได้ตามปกติ 10 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ปจัจุบัน
สามารถเก็บกักน้ าได้ ประมาณ 1 แสนลูกบาศก์เมตร 
และช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 200 คน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
และเล้ียงสัตว์ จ านวน 200 คน พื้นที่เกษตรได้รับ
ประโยชน ์1,000 ไร่  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

450,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 72/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

191 งานซ่อมแซมระบบระบาย
น้ าท้ายอ่างเก็บน้ า 
ห้วยตะคร้อ ต าบลโนนเต็ง  
อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา 

งานซ่อมแซมระบบระบายน้ าท้ายอ่างเกบ็น้ า
ห้วยตะคร้อ ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 

2,300,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมระบบระบายน้ าท้ายอา่ง
เก็บน้ าเพื่อกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 
1,100 ไร ่ให้มีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ มกีลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 45 ครัวเรือน และเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวและเล้ียงสัตว์ จ านวน 200 คน   
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

2,300,000 

192 งานซ่อมแซมลาดท านบดิน
และปรับพื้นที ่พร้อมอาคาร
ประกอบ อ่างเก็บน้ าห้วยซับ
ประดู่  ต าบลมิตรภาพ  
อ าเภอสีค้ิว   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมลาดท านบดินและปรับพื้นที่ 
พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ าห้วยซับ
ประดู่  ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีค้ิว   
จังหวัดนครราชสีมา 

1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมลาดท านบดินและปรับ
พื้นที่ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ า เพื่อเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ าหว้ยซับประดู่ 
เป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคต และช่วยให้
พื้นที่เกษตร 3,800 ไร่ มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 466 ครัวเรือน และ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเล้ียงสัตว ์จ านวน 761 คน   
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 73/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

193 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย
ใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ าล า
เชียงไกร (ตอนล่าง)  
ต าบลค้างพลู  
อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง)  
ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อกระจายน้ าให้
ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 750 ไร่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 150 คน  พื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน ์900 ไร ่
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,500,000 

194 ปรับปรุงคลองส่งน้ าฝั่งซ้าย 
อ่างเก็บน้ าหว้ยอ่างหิน  
(อันเนื่องมาจาพระราชด าริ) 
ต าบลท่าช้าง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา  

ปรับปรุงคลองส่งน้ าฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ าหว้ย
อ่างหิน (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา  

670,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน   โดยการปรับปรุงคันคลองส่งน้ า  เพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวก เกษตรกรใน
พื้นที่สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจาก
พื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
490 คน และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 270 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

670,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 74/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

195 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
บ้านหนองชุมแสง ต าบลง้ิว  
อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ าบ้านหนองชุมแสง 
ต าบลง้ิว อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการซ่อมแซมคลองส่งน้ า เพื่อให้
สามารถกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร  
500 ไร่ ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีน้ าใช้ไดอ้ย่าง
เพียงพอ ในการแก้ไขปัญหาผลผลิตลดลงจากภยั
แล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,000,000 

196 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
สายซอย 1L-RMC อ่างเก็บ
น้ าห้วยบง ต าบลชุมพวง   
อ าเภอชุมพวง   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสายซอย 1L-RMC  
อ่างเก็บน้ าหว้ยบง ต าบลชุมพวง   
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการซ่อมแซมคลองส่งน้ า  เพื่อให้
สามารถกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร  
600 ไร่ เพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อการท าเกษตรใน
แก้ไขปัญหาผลผลิตลดลงจากภัยแล้ง  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 120 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 75/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

197 ซ่อมแซมฝายยางล าเชยีงสา 
ต าบลสะแกราช   
อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมฝายยางล าเชยีงสา  
ต าบลสะแกราช  อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

2,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมฝายเพือ่เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าส าหรับบริโภค-อุปโภค รวมถึงให้ครอบคลุมพื้นที่
เกษตร 800 ไร่ ให้มีน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก 
ลดการสูญเสียผลผลิตจากภัยแล้ง มกีลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 300 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 200 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

2,000,000 

198 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
1R-1R-LMCอ่างเก็บน้ า 
ห้วยยางพะไล ต าบลสีสุก  
อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมคลองส่งน้ า 1R-1R-LMC 
อ่างเก็บน้ าหว้ยยางพะไล ต าบลสีสุก   
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

1,800,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมคลองส่งน้ า เพื่อให้สามารถ
กระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร  
780 ไร่ เพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตรใน
การแก้ปญัหาผลผลิตลดลงจากภัยแล้ง  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 130 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,800,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 76/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

199 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
สายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ า
ห้วยปราสาทใหญ ่ 
ต าบลหินดาด  
อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
อ่างเก็บน้ าหว้ยปราสาทใหญ ่ต าบลหินดาด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการซ่อมแซมคลองส่งน้ า เพื่อให้
สามารถกระจายน้ าให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่สามารถ
ท าการเพาะปลูกได้อยา่งเพียงพอ แก้ไขปัญหา
ผลผลิตลดลงจากภัยแล้งพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
1,200 ไร ่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
250 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,500,000 

200 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
RMC อ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าเค็ม 
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  
อ าเภอบวัใหญ ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมคลองส่งน้ า RMC อ่างเก็บน้ า
ห้วยน้ าเค็ม ต าบลหนองแจ้งใหญ่  
อ าเภอบวัใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา 

1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการซ่อมแซมคลองส่งน้ า  เพื่อให้
สามารถกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร  
600 ไร่ ให้แก่เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ในการ
แก้ไขปัญหาผลผลิตลดลงจากภัยแล้ง  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 180 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 77/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

201 ซ่อมแซมประตูระบายน้ า
บุหงา ต าบลตูม  
อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมประตูระบายน้ าบุหงา  
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ า เพื่อให้
สามารถกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร  
300 ไร่ เพื่อให้แก่เกษตรกรมีน้ าอย่างเพยีงพอ  
ในการแก้ไขปัญหาผลผลิตลดลงจากภยัแล้ง  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,500,000 

202 ซ่อมแซมประตูระบายน้ า
บ้านสระน้อย ต าบลนกออก  
อ าเภอปกัธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมประตูระบายน้ าบ้านสระน้อย 
ต าบลนกออก อ าเภอปักธงชยั  
จังหวัดนครราชสีมา 

1,100,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ า เพื่อให้
สามารถกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 300 
ไร่ ให้แก่เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ในการ
แก้ไขปัญหาผลผลิตลดลงจากภัยแล้ง  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,100,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 78/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

203 ซ่อมแซมประตูระบายน้ า
หนองจอก ต าบลตูม  
อ าเภอปกัธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมประตูระบายน้ าหนองจอก  
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ า เพื่อให้
สามารถกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 300 
ไร่ ให้แก่เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ในการ
แก้ไขปัญหาผลผลิตลดลงจากภัยแล้ง  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,000,000 

204 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ต าบลพลกรัง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  

1. โรงกรองน้ า 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
2. โรงสูบน้ าจ านวน 1 แห่ง  
3. ถังน้ าใส   
4. หอถังสูง   
5. ท่อเมนส่งน้ าดิบ  
6. อาคารเก็บจา่ยสารเคมี  
7. ประสานท่อระหว่างระบบพร้อมอุปกรณ์ 

14,999,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลกรัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
เพื่อให้สามารถกระจายน้ าใหแ้ก่ประชาชนเพื่อ
อุปโภค-บริโภค รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่สามารถท า
การเพาะปลกูได้อย่างเพยีงพอ แก้ไขปญัหาผลผลิต
ลดลงจากภัยแล้ง รวมถึงสนับสนุนการท าเกษตร-
ปศุสัตว์  ในการเลี้ยงวัวนม มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
และเล้ียงสัตว์ได้รับประโยชน์ 650 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

14,999,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 79/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

205 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 
เลียบสายบา้นมะค่า -  
บ้านลองตอง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านโพธิ์  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดปากกว้าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร  
ยาว 610 เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐาน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
พร้อมป้ายและปา้ยแนะน า จ านวน 1 ชุด 

3,131,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาตะแกรงเหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
การขนส่งสินค้าเกษตร ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังบรรทุก
ผลผลิตได้สะดวกเพื่อลดต้นทุน มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกร 400 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

3,131,600 

206 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
บ้านน้ าซับ หมู่ที ่11  
(ข้างบ้าน ผช.ค าดี)  
ต าบลวังน้ าเขียว  
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 เมตร 
*1.80 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 4 ช่อง 

428,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อระบาย
น้ าที่ไหลมาจากภูเขาสูงไม่ให้ท่วมขังถนนและพื้นที่
การเกษตรโดยรอบ ซ่ึงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตรออกสู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที ่519 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

428,600 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 80/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

207 วางท่อระบายน้ าบ้านเทพ
นิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพ
นิมิตร ต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์  
จังหวัดนครราชสีมา 

วางท่อระบายน้ าบ้านเทพนิมิตร หมู่ที ่3 
บ้านเทพนิมิตร ด าเนินการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 เมตร 
จ านวน 330 ท่อน พร้อมบ่อพกั  
จ านวน 7 บ่อ 

644,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการวางท่อระบายน้ า เพื่อพฒันาเส้นทาง
สัญจรและบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลด
ต้นทุนของผลผลิต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
870 คน เกษตรกร 268 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

644,000 

208 ก่อสร้างแบบมาตรฐาน
ระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์ 
ต าบลคลองเมือง  
อ าเภอจกัราช  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างแบบมาตรฐานระบบกระจายน้ า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์บ้านทรัพย์เจรญิ 
หมู่ที่ 8 ต าบลคลองเมือง อ าเภอจกัราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

1,880,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเมือง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างแบบมาตรฐานระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านภัยแล้ง เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค-
บริโภค รวมถึงท าการเกษตรในพื้นที่โดยรอบ  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 2,063 คน  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,880,300 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 81/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

209 ซ่อมแซมประตูระบายน้ า 
ล าตะกุด ต าบลเมืองปัก  
อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมประตูระบายน้ าล าตะกุด  
ต าบลเมืองปัก อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

800,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ าเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในการท า
การเกษตรเนื่องจากภัยแล้ง  
และสนับสนุนแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตรให้
ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 300 ไร่ให้มีน้ าเพียงพอ  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน 150 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

800,000 

210 ปรับปรุงอาคารระบายน้ า
ด้านท้ายฝายยางบ้านโนน
กอก ต าบลสามเมือง  
อ าเภอสีดา   
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงอาคารระบายน้ าด้านทา้ยฝายยาง
บ้านโนนกอก ต าบลสามเมือง  อ าเภอสดีา  
จังหวัดนครราชสีมา 

5,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงอาคารระบายน้ าด้านท้าย
ฝายยาง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเล้ียงสัตว์ 80 คน  
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 560 ไร่ 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

5,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 82/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

211 งานก่อสร้างท่อลอดถนน 
ในล าห้วยยาง ในเขต 
ต าบลบึงพะไล  
อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานก่อสร้างท่อลอดถนนในล าหว้ยยาง  
ในเขตต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการกอ่สร้างท่อลอดถนนในล าห้วยยาง 
เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มในพื้นที่บ้านเรือนและ
พื้นที่การเกษตร 1,750 ไร่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 400 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ 
เล้ียงสัตว์ 250 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,500,000 

212 ซ่อมแซมประตูระบายน้ า
เหมืองตาเบ้า ต าบลตูม 
อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมประตูระบายน้ าเหมืองตาเบ้า 
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

950,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ าเพื่อ
สนับสนุนแหล่งน้ าท าการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่
เกษตร 300 ไร่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
150 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเล้ียงสตัว์ 100 คน  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

950,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 83/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

213 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ า
โนนกระถิน ต าบลท่าอา่ง  
อ าเภอโชคชยั   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ าโนนกระถิน  
ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชยั   
จังหวัดนครราชสีมา 

1,350,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการซ่อมแซมอาคารบังคับน้ าเพื่อ
สนับสนุนแหล่งน้ าท าการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่
เกษตร 300 ไร่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
150 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเล้ียงสตัว์ 100 คน  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

1,350,000 

214 ซ่อมแซมประตูระบายน้ า 
ท่าเขื่อน ต าบลกระโทก  
อ าเภอโชคชยั   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมประตูระบายน้ าท่าเขื่อน  
ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชยั   
จังหวัดนครราชสีมา 

1,450,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ าท่าเขื่อน
เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ าท าการเกษตรใหค้รอบคลุม
พื้นที่เกษตร 450 ไร่ มีกลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
160 คน เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ 120 คน   
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,450,000 

215 ซ่อมแซมประตูระบายน้ า
อาจารย์พุฒ ต าบลกระโทก  
อ าเภอโชคชยั   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมประตูระบายน้ า 1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ าเพื่อ
สนับสนุนแหล่งน้ าท าการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่
เกษตร 500 ไร่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเล้ียงสัตว ์150 คน   
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

1,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 84/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

216 ปรับปรุงคลองชักน้ า  
บ้านหนองคึม-บึงกระโตน 
พร้อมอาคารประกอบ  
ต าบลหนองพลวง   
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงคลองชักน้ า บ้านหนองคึม -  
บึงกระโตน พร้อมอาคารประกอบ  
ต าบลหนองพลวง  อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

3,300,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงคลองชักน้ า เพื่อสนับสนุน
แหล่งน้ าท าการเกษตร จ านวน 1,000 ไร่  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวและเล้ียงสัตว์ 200 คน    
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

3,300,000 

217 ก่อสร้างระบบกระจายน้ า
บาดาลด้วยพลังงา
แสงอาทิตย์ บา้นดอนผวา 
หมู่ที่ 5 ต าบลล าคอหงษ์ 
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา  
บริเวณภายในที่สาธารณะ
ประโยชน์โคกหนองช้าง 
สถานที่สาธิต เพื่อสนบัสนุน 
"จิตอาสาตา้นภยัแล้ง  
การประสานความร่วมมือ
การแก้ปญัหาภัยแล้ง 
อย่างยั่งยืน" 
 
 

ด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ าบาดาล 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์บ้านดอนผวา  
หมู่ที่ 5 ด าเนินการตามแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ก าหนด 

1,985,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ าบาดาล 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 6,524 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ 
เล้ียงสัตว์ 1,081 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

1,985,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 85/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

218 ลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน จัดอบรมเร่ืองการผลิตอาหารเลี้ยงโคขุน 
ด้วยตนเองให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคขุน 
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

1,763,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการจัดหาปัจจยัการผลิต
และสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรม
การลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ 32 รุ่นๆ ละ 
50 คน ค่าวัสดุฝึก 400,000 บาท ได้แก ่ท าอาหาร
หมักและอาหารข้น ซ้ือหญา้เนเปียร์ ขา้วโพด  
มันส าปะหลัง (200,000) ถุงพลาสติก ถงุกระสอบ 
ถังพลาสติก แรธ่าตุ กากถั่วเหลือง เครื่องหั่นสับ
หญ้า เครื่องดูดฝุ่น พลั่ว มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 1,600 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

1,763,200 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 86/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

219 ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพ 1 ไร่ 1 ล้าน 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใหก้ับเกษตรกร
เป้าหมาย 225 ราย 

305,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการจัดหาปัจจยัการผลิต
และสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรม
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 5 รุ่น 
รุ่นละ 45 ราย เน้นการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยง
โคคุณภาพสูงซ่ึงจะส่งผลให้อัตราการรอดเพิ่มขึ้น 
และการปรับปรุงสายพันธุ์ท าให้โคเนื้อมคุีณภาพ 
สูงขึ้น ยกระดับจากเดิมราคา 20,000-30,000 
บาท/ตัว เป็นตวัละ 100,000บาท กจิกรรมการท า
ผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ มีวัสดุฝึกสาธิต ได้แก่  
เนื้อวากวิ เนื้อโคขุน เกลือ พริกไทย กระเทียม 
น้ ามันมะกอก โรสแมรี ่20,000 บาทต่อรุ่น รวม 
100,000 บาท มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโค 225 ราย  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

305,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 87/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

220 โคราชฟลาวเวอร์ดีไซด์ 
ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์
และอุตสาหกรรมไม้ดอก 

ฝึกอบรมโคราชฟลาวเวอร์ดีไซด์ ยกระดับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมไม้ดอก 

1,943,100 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการจัดหาปัจจยัการผลิต
และสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรม
การผลิตไม้ดอกคุณภาพ 100 คน ท าแปลงสาธิต 
10 แปลงๆละ 2 ไร่ ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ไม้ดอกแปร
รูป 3 กลุ่ม ได้แก่  (1) ชา เมนูอาหาร เครื่องดื่ม 
และขนมดอก 40 คน  (2) พวงมาลยั พวงหรีด จัด
ดอกไม้ 40 คน (3) น้ าปรุง น้ าหอม น้ าดอกไม้สกัด 
เครื่องส าอาง กลุ่มละ 40 คน และสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ  
มีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 220 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

1,943,100 

221 ก่อสร้างทางลาดยางสาย
บ้านมูลบน-บ้านตลิ่งชัน  
หมู่ที่ 7-11 (ASPHALTIC 
CONCRETE)  
ต าบลจระเข้หิน  
อ าเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างทางลาดยางสายบ้านมูลบน - 
บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7-11 (ASPHALTIC 
CONCRETE) ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 9,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 

14,780,604 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลจระเข้หิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน 
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ขา้วโพด มะมว่ง 
200 ครัวเรือน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

14,780,604 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 88/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

222 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหนองดู่  
หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านยาง 
อ าเภอล าทะเมนชัย เช่ือม 
บ้านหนองเฒ่า  
(เขตต าบลโคกสะอาด) 
จังหวัดนครราชสีมา  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมกิจกรรมอ านวย
ความปลอดภยั ตามแบบและรายละเอียด 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ก าหนด 

7,513,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว มันส าปะหลัง และอ้อย 
220 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

7,513,000 

223 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหนองจาน 
หมู่ 4 ต าบลหนองหวา้  
(บ้านนางภควด ีโหมดนอก  
- เขตบ้านฝาผนัง) หมู่ 1 
ต าบลเมืองพะไล  
อ าเภอบวัลาย  
จังหวัดนครราชสีมา  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 11,500 ตารางเมตร ไหล่ทางตาม
สภาพ พร้อมกจิกรรมอ านวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอยีดที ่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด 

9,150,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว และอ้อย  320 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

9,150,000 

224 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านโสกจาน 
- โคกเหิบ บ้านโสกจาน  
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองตะไก ้ 
อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
4,200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

21,145,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก ้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,500 คน เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั  ข้าว  
อ้อย และขา้วโพด 2,500 ครัวเรือน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

21,145,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 89/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

225 ปรับปรุงถนน (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา22303) บ้าน
ซับตะคร้อ - บ้านท่าตะแบก 
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หรือพื้นที่ 
ลาดยางไม่น้อยกว่า 40,000 ตารางเมตร 
พร้อมกิจกรรมอ านวยความปลอดภยั  
ตามแบบและรายละเอยีดที ่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด 

10,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันส าปะหลัง 500 คน  
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

10,000,000 

226 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การนวดตอกเส้นแบบภูมิ
ปัญญาล้านนาเพือ่สร้างงาน
สร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น 

ฝึกอบรมการส่งเสริมการพัฒนาทกัษะ 
การนวดตอกเส้นแบบภูมปิัญญาล้านนา 
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น 

2,054,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2 เป็นการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ 
โดยการอบรมทักษะการนวดตอกเส้น จ านวน 10 
ครั้งๆละ 8 วัน สนับสนุนอุปกรณ์ส าหรบัฝึกอบรม
(ไม้ตอกเส้น อันละ 500 บาท จ านวน 400 ชุด รวม
ทั้งสิ้น 200,000 บาท) มีจ านวนกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนหรือผู้วา่งงาน 400 คน 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

2,054,500 



 เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 90/90 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

227 อบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
การท าขนมหวานจาก
มะขามเทศเพชรโนนไทย 

อบรมให้ความรู้และฝกึปฏิบัตกิารท าขนม
หวานจากมะขามเทศจ านวน 2 รุ่น   
รวมจ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 100 คน 

43,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และแผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร)และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมทักษะ
การแปรรูปการท าขนมจากมะขามเทศ มีจ านวน
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกมะขามเทศ 100 คน ซ่ึงเปน็ชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการปลูกมะขามเทศเพื่อจ าหน่ายและส่งออก 
การสนับสนุนการแปรรูปจึงเป็นการเพิ่มมูลค้าแก่
ผลผลิต 
2. โครงการโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 
 

43,400 

รวม 227 โครงการ 494,360,381  494,360,381 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 

จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวปลอดภัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพิ่มประสิทธิภาพข้าวปลอดภัย  13,000,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม   
และแจกปุ๋ยชวีภาพชนิดเม็ด 23,040 กระสอบ 
กระสอบละ 400 บาท ซ่ึงเป็นโครงการที่มีลักษณะ
อบรมกระจายสนับสนุนปัจจัย ขาดการแสดงผล
ลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อให้เห็นถึง 
ความยั่งยืนของโครงการ 
 
 
 

  

2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยใช้อัตลักษณ ์
พื้นถิ่นสร้างมูลค่า 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ 
อัตลักษณ์พื้นถิ่นสร้างมูลค่าและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์   

950,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบัลลังก์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม อาท ิ
ท าดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ลูกประคบสมุนไพร 
น้ าดื่มสมุนไพร น้ ามันนวดสมุนไพร การถนอม
อาหาร พร้อมวัสดุสาธิตประกอบการอบรม คร้ังละ 
9,100 บาท 2 ครั้งต่อ 1 รุ่น โดยระบุผลิตภัณฑ์ 
ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน 19 ผลิตภัณฑ์ และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนด้านความตอ้งการ 
ของตลาดรองรับหรือการต้ังกลุ่มให้เกิดความยั่งยืน 

  

3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แบบพอเพยีงเล้ียงชีวิต 
สู้โควิด-19 

1.การฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชพี 
แก่เกษตรกร 
2.การผลิตพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนเป็นปจัจัย
ให้แก่เกษตรกร 

6,000,000 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
จ านวน 195 จุด จุดละ 50 ราย และสนบัสนุนวัสดุ 
อาทิ ดินพร้อมปลูก ผลิตพันธุ์พืช (มะละกอ พรกิ 
มะเขือเปราะ ปุย๋ วัสดุเพาะช า) คนละ 250 บาท 
โดยขาดการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
ของโครงการที่ชัดเจนเพื่อให้ความยั่งยืนของ
โครงการในระยะยาว 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 งานซ่อมแซมถนนคันคลอง 
RMC อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน  
ต าบลตลาดไทร  
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC  
อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน  ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

970,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนคันคลอง ขาดความเชื่อมโยงการสรา้งงาน 
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

5 งานซ่อมแซมถนนคันคลอง 
LMC อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน 
ต าบลหนองค่าย  
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC  
อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน ต าบลหนองค่าย 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

960,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนคันคลอง  ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

6 ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคาร
บังคับน้ าในเขตต าบลเมือง
ปราสาท ต าบลเมืองปราสาท   
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารบังคับน้ า 
ในเขตต าบลเมืองปราสาท  
ต าบลเมืองปราสาท  อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

3,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
หินเรียงท้ายอาคารบังคับน้ า ขาดความเชื่อมโยง 
การสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

7 งานปรับปรุงถนนริมอ่าง 
เก็บน้ าห้วยบา้นยาง  
พร้อมอาคารประกอบ  
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานปรับปรุงถนนริมอ่างเก็บน้ าหว้ยบา้นยาง 
พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

3,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนริมอ่างเก็บน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

8 งานซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บ
น้ าบึงกระโตน  
ต าบลประทาย  
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน 
ต าบลประทาย อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
หินทิ้ง อ่างเก็บน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 งานปรับปรุงสะพานข้าม
คลองส่งน้ า LMC จ านวน 
3 แห่ง พร้อมอาคาร
ประกอบ ฝายหว้ยหิน  
ต าบลโนนสมบูรณ์   
อ าเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ า LMC 
จ านวน 3 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ  
ฝายหว้ยหิน ต าบลโนนสมบูรณ์   
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
สะพานข้ามคลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยง 
การสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

10 งานซ่อมแซมท่อลอดรับน้ า
อ่างเก็บน้ าหว้ยตะคร้อ 
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมท่อลอดรับน้ าอ่างเก็บน้ า 
ห้วยตะคร้อ ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง   
จังหวัดนครราชสีมา 

1,800,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมท่อ
ลอดรับน้ าอ่างเก็บน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

11 ซ่อมแซมถนนท านบดิน  
อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน  
บ้านหนองโน ต าบลประทาย  
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนท านบดิน อา่งเก็บน้ าบึง
กระโตน บา้นหนองโน ต าบลประทาย  
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

750,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนท านบดิน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

12 ปรับปรุงท านบดิน 
อ่างเก็บน้ าโกรกกระโดน  
(อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
ต าบลสีสุก อ าเภอจกัราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

งานปรับปรุงท านบดินอ่างเก็บน้ าโกรก
กระโดน (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
ต าบลสีสุก อ าเภอจกัราช  
จังหวัดนครราชสีมา 

600,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนท านบดิน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

13 งานซ่อมแซมถนนคันคลอง 
RMC อ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าเค็ม 
ต าบลหนองแจ้งใหญ ่ 
อ าเภอบวัใหญ ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC  
อ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าเค็ม ต าบลหนองแจ้งใหญ่  
อ าเภอบวัใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา 

2,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนคันคลอง ขาดความเชื่อมโยงการสรา้งงาน 
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน  
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ า 
อ่างเก็บน้ าหนองกก  
ต าบลพังเทียม  
อ าเภอพระทองค า  
จังหวัดนครราชสีมา  

งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ า อ่างเก็บน้ า 
หนองกก ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา  

1,300,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างท่อ
ลอดรับน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

15 ซ่อมแซมถนนท านบดิน  
อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน  
บ้านนาง้ิว ต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนท านบดินอ่างเก็บน้ า 
บึงกระโตน บ้านนาง้ิว ต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

720,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนท านบดิน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

16 ซ่อมแซมถนนท านบดิน  
อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน  
บ้านกระโตน ต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนท านบดินอ่างเก็บน้ า 
บึงกระโตน บ้านกระโตน ต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

700,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนท านบดิน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

17 ซ่อมแซมถนนท านบดิน  
อ่างเก็บน้ าบึงกระโตน  
บ้านไร่ริมบึง ต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนท านบดินอ่างเก็บน้ า 
บึงกระโตน บ้านไร่ริมบึง ต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

680,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนท านบดิน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

18 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ า 
1R-2L-RMC อ่างเก็บน้ าห้วย
บง ต าบลชุมพวง อ าเภอชุม
พวง  จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ า 1R-2L-
RMC อ่างเก็บน้ าหว้ยบง ต าบลชุมพวง 
อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

630,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนคันคลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 งานซ่อมแซมหินเรียง 
ท้ายอาคารส่งน้ าลงล าน้ า
เดิม อ่างเก็บน้ าหว้ยบง 
ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารส่งน้ า 
ลงล าน้ าเดิม อ่างเก็บน้ าหว้ยบง  
ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง   
จังหวัดนครราชสีมา 

940,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
เรียงหินท้ายอาคารส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยง 
การสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

20 งานซ่อมแซมท านบดิน  
อ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าเค็ม 
ต าบลหนองแจ้งใหญ ่ 
อ าเภอบวัใหญ ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมท านบดิน อ่างเก็บน้ า 
ห้วยน้ าเค็ม ต าบลหนองแจ้งใหญ่  
อ าเภอบวัใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา 

3,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ท านบดิน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

21 งานซ่อมแซมหินทิ้งท้าย
อาคารน้ าล้นอ่างเก็บน้ า 
ห้วยบง ต าบลประสุข   
อ าเภอชุมพวง   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมหินทิ้งท้ายอาคารน้ าล้น  
อ่างเก็บน้ าหว้ยบง ต าบลประสุข   
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

960,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
หินทิ้งท้ายอาคารน้ าล้น ขาดความเชื่อมโยง 
การสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

22 งานปรับปรุงซ่อมแซม 
คลองส่งน้ าและถนน 
ด้านท้ายท านบดินอ่างเก็บ
น้ าห้วยซับประดู ่ความยาว 
0.210 กิโลเมตร  
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าและถนน
ด้านท้ายท านบดินอ่างเก็บน้ าห้วยซับประดู่ 
ความยาว 0.210 กิโลเมตร ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา 

500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน้ าและถนนด้านท้ายท านบดิน 
อ่างเก็บน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 งานซ่อมแซมหินทิ้ง  
อ่างเก็บน้ าบา้นโนนน้อย 
ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ าบา้นโนนน้อย 
ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง   
จังหวัดนครราชสีมา 

980,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
หินทิ้ง ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการ
ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

  

24 ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง
ส่งน้ าบ้านจังหรีด ต าบลดอน  
อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ า 
บ้านจังหรีด ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

2,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนบนคันคลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

25 ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ า 
2L-RMC อ่างเก็บน้ าหว้ยบง 
ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ า 2L-RMC 
อ่างเก็บน้ าหว้ยบง ต าบลชุมพวง   
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

670,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนคันคลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

26 งานอาคารท่อลอดรับน้ า 
อ่างเก็บน้ าหว้ยบา้นยาง 
พร้อมอาคารประกอบ  
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานอาคารท่อลอดรับน้ าอ่างเก็บน้ า 
ห้วยบา้นยาง พร้อมอาคารประกอบ  
ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา 

1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างอาคาร
ท่อลอดรับน้ าอ่างเก็บน้ าหว้ยบา้นยาง ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 7/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 งานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า 
บ้านโนนสง่า พรอ้มอาคาร
ประกอบ ต าบลพันชนะ 
อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  

งานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าบ้านโนนสง่า  
พร้อมอาคารประกอบ ต าบลพันชนะ  
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ าบา้นโนนสง่า พร้อมอาคารประกอบ  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการ
ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

  

28 งานซ่อมแซมหินทิ้ง  
อ่างเก็บน้ าบา้นหนองแดง 
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ า 
บ้านหนองแดง ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

930,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
หินทิ้ง อ่างเก็บน้ าบา้นหนองแดง ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

29 ซ่อมแซมถนนทางเข้า 
อ่างเก็บน้ าล าส าลาย  
ต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ า 
ล าส าลาย ต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชยั  
จังหวัดนครราชสีมา 

3,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ าล าส าลาย ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

30 งานซ่อมแซมถนนทางเข้า
อ่างเก็บน้ าหว้ยซับประดู ่
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ า 
ห้วยซับประดู ่ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

800,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ า ขาดความเชื่อมโยง 
การสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

31 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า อ่าง
เก็บน้ าล าพระเพลิง ต าบล
ตะขบ อ าเภอปกัธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมคลองส่งน้ า อ่างเก็บน้ าล าพระ
เพลิง ต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา 

10,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
คลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และ
โครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า  
อ่างเก็บน้ าล าเชียงสา  
ต าบลอุดมทรัพย ์  
อ าเภอวังน้ าเขียว   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมคลองส่งน้ า อ่างเก็บน้ า 
ล าเชียงสา ต าบลอุดมทรัพย ์  
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

3,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
คลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

33 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
คลองสะแก ต าบลดอน  
อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมคลองส่งน้ าคลองสะแก  
ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

2,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
คลองส่งน้ าคลองสะแก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

34 งานซ่อมแซมถนนคันคลอง 
1R-LMC อ่างเก็บน้ าหว้ย
ยางพะไล ต าบลบึงพะไล  
อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC  
อ่างเก็บน้ าหว้ยยางพะไล ต าบลบึงพะไล  
อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนคันคลอง ขาดความเชื่อมโยงการสรา้งงาน 
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

35 งานซ่อมแซมหินเรียง
ด้านหน้าท านบดิน   
อ่างเก็บน้ าหว้ยหิน  
ต าบลโนนสมบูรณ์   
อ าเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าท านบดิน   
อ่างเก็บน้ าหว้ยหิน ต าบลโนนสมบูรณ์   
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

800,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
หินเรียงด้านหน้าท านบดินอ่างเก็บน้ าหว้ยหิน  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการ
ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

  

36 ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง
ส่งน้ าบ้านหัน ต าบลตะคุ 
อ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ า 
บ้านหัน ต าบลตะค ุอ าเภอปกัธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 

3,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
คลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

37 งานหินเรียงท้ายฝาย 
ยางบ้านโนนกอก  
ต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา 

งานหินเรียง 1,400,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการหินเรียง
ท้ายฝายยาง ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 งานซ่อมแซมอาคารระบาย
น้ าล้นและระบบระบายน้ า
ฐาน อ่างเก็บน้ าห้วยเพลียก 
ต าบลล าเพียก อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 

1. กิจกรรมดินขุดร่องระบายน้ าตีนของฐาน
เขื่อนฝั่งขวา  
2. กิจกรรมงานหินเรียงด้านท้ายอาคาร
ระบายน้ าล้น  
3. กิจกรรมงานหินเรียงด้านท้ายบริเวณตีน
ของฐานเขื่อน 
4.กิจกรรมซ่อมแซมราวกันตกอาคารระบาย
น้ าล้น 

800,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
อาคารระบายน้ าล้นและระบบระบายน้ าฐาน  
อ่างเก็บน้ าหว้ยเพลยีก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

39 งานซ่อมถนนคันคลองส่งน้ า
สาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ า
ห้วยยางพะไล ต าบลบึงพะไล   
อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมถนนคันคลองส่งน้ าสาย 1R-LMC 
อ่างเก็บน้ าหว้ยยางพะไล ต าบลบึงพะไล  
อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมถนน
คันคลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

40 งานซ่อมถนนคันคลองส่งน้ า
สาย 1R-1R-LMC อ่างเก็บ
น้ าห้วยยางพะไล ต าบลสีสุก 
อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมถนนคันคลองส่งน้ าสาย 1R-1R-
LMC อ่างเก็บน้ าห้วยยางพะไล ต าบลสีสุก 
อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมถนน
คันคลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

41 ก่อสร้างสะพาน คอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามคลองล าพระ
เพลิง กม.66+700  
ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองล าพระเพลิง กม.66+700 ต าบล
ดอน  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

3,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ขา้มคลองล าพระเพลิง ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

42 งานซ่อมถนนคันคลองส่งน้ า
สาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ า
ห้วยยางพะไล ต าบลสีสุก  
อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมถนนคันคลองส่งน้ าสาย 2R-LMC 
อ่างเก็บน้ าหว้ยยางพะไล ต าบลสีสุก   
อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมถนน
คันคลองส่งน้ า ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 10/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 งานซ่อมแซมหินเรียงหน้า
อาคารระบายน้ า  
อ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าเค็ม 
ต าบลหนองแจ้งใหญ ่ 
อ าเภอบวัใหญ ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานหินเรียง 1,200,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
หินเรียงหน้าอาคารระบายน้ า อ่างเก็บน้ าห้วย
น้ าเค็ม ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการ
ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจาก
แหล่งอื่น 

  

44 งานซ่อมถนนคันคลอง 
สายใหญ่ฝั่งซ้าย  
ช่วง กม.0+000-1+000  
อ่างเก็บน้ าหว้ยยางพะไล 
ต าบลสีสุก  
อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานหินคลุกบดอัดแน่น 1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมถนน
คันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

45 งานซ่อมถนนคันคลอง 
อาคารระบายน้ าลงล าน้ า
เดิม อ่างเก็บน้ าหว้ยยาง
พะไล ต าบลบึงพะไล  
อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานซ่อมถนนคันคลอง อาคารระบายน้ าลง
ล าน้ าเดิม อ่างเก็บน้ าห้วยยางพะไล  
ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมถนน
คันคลอง อาคารระบายน้ าลงล าน้ าเดิม ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

46 งานซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้า
ท านบดิน อา่งเก็บน้ าหว้ย
ยางพะไล ต าบลสีสุก  
อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

งานหินเรียง 1,500,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
หินทิ้งด้านหน้าท านบดิน ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

47 ซ่อมแซมท านบดินอ่างเก็บ
น้ าห้วยตะคร้อ  
ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมท านบดินอ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อ 
ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง   
จังหวัดนครราชสีมา 

5,700,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ท านบดินอ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อ ขาดความเชื่อมโยง
การสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยังไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 11/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง
ส่งน้ าบ้านหนองโสน  
ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ าบ้านหนอง
โสน ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา 

3,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนบนคันคลองส่งน้ าบ้านหนองโสน ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

49 ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง
ส่งน้ าบ้านหนองบอน  
ต าบลด่านเกวยีน   
อ าเภอโชคชยั   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ า 
บ้านหนองบอน ต าบลด่านเกวียน   
อ าเภอโชคชยั จังหวัดนครราชสีมา 

3,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนบนคันคลองส่งน้ าบ้านหนองบอน ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

50 ซ่อมแซมสะพาน คอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามคลอง LMC 
ล าพระเพลิง กม.26+000 
ต าบลง้ิว อ าเภอปกัธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลอง LMC ล าพระเพลิง กม.26+000 
ต าบลง้ิว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

1,200,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
สะพาน คสล. ขา้มคลอง LMC ล าพระเพลิง ขาด
ความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

51 ซ่อมแซมสะพาน คอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามคลอง LMC 
ล าพระเพลิง กม.47+500 
ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชยั   
จังหวัดนครราชสีมา 

ซ่อมแซมสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลอง LMC ล าพระเพลิง กม.47+500 
ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชยั  
จังหวัดนครราชสีมา 

1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
สะพาน คสล. ขา้มคลอง LMC ล าพระเพลิง  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการ
ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

  

52 รายการ พัฒนาแหล่งโคราช
จีโอพาร์ค ส่งเสริมเส้นทาง
การท่องเท่ียว  
จังหวัดนครราชสีมา 

1.งานขุดดินด้วยรถขุดพร้อมปรับเกลีย่  
2.งานขุดดินส่งต่อใส่รถขนพร้อมปรับเกลี่ย 

1,467,600 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดดินด้วย
รถขุดพร้อมปรับเกลี่ย ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
และโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 12/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 แหล่งเรียนรู้ผ้าเง่ียงนางด า
โรงเรียนสูงเนิน 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทอผ้าเง่ียง
นางด า 
2. ปรังปรุงแหล่งเรียนรู้การทอผ้า 
เง่ียงนางด า ณ โรงเรียนสูงเนิน อ าเภอสงู
เนิน จังหวัดนครราชสีมา  

921,450 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการทอผ้าเง่ียงนางด า ปรังปรุงแหล่ง
เรียนรู้การทอผ้าเง่ียงนางด าในโรงเรียนสูงเนิน  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และโครงการ
ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

  

54 การผลิตทุเรียนโคราช
คุณภาพเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานราก  

อบรมเชิงปฏิบัติการและศกึษาดูงาน
ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านการผลิตทุเรียนจังหวัดนครราชสีมา 

5,928,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ศึกษาดูงาน อบรมเทคนิคการผลิต เก็บเกี่ยว  
up skill/reskill ทุเรียนเบญจพรรณโคราช  
โดยโครงการมีลักษณะป็นการจา้งเหมาด าเนินการ
ในแต่ละกิจกรรม และเปูาหมายตวัชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

55 ดิจิตัลอีซี่ฟาร์ม ยกระดับ
ทักษะเกษตรกร 

1. แปลงสาธิตเพื่อศึกษาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบแปลง
เกษตร 
2. อบรมการสร้างความปลอดภัยให้
เกษตรกรหรือแรงงานมนุษย์ด้วยการหลกั 
เหลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรงในขณะที่
ฉีดพ่นในแปลง 
3. อบรมการสร้างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 
ทีใ่ห้ใช้โดรนเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

1,308,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท าแปลง
สาธิตเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดพ่น
ปุ๋ยทางใบแปลงเกษตร  อบรมการสร้างความ
ปลอดภัยให้เกษตรกรหรือแรงงานมนุษย์ด้วยการ
หลีกเล่ียงการสัมผัสสารเคมีโดยตรงในขณะที่ฉีดพ่น
ในแปลง และอบรมการสร้างวิสาหกิจชมุชนต้นแบบ 
โดยโครงการมีลักษณะเป็นการจ้างเหมาด าเนินการ 
และขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 13/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในระบบเกษตร
อัจฉริยะ (วิสาหกจิชุมชน
ฟาร์มชุมชนต าบลเมืองปัก) 

ค่าก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ 19,792,682 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ 1 แห่ง 4.5598 ล้านบาท 
และ (โรงเรือนควบคุมอุณหภูม ิระบบกระจายน้ า
แบบ solar pump และห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ 
รวม 15.2327 ล้านบาท) โดยขาดความเหมาะสม
และความคุ้มค่าของโครงการระหว่างวงเงิน 
และจ านวนผู้ได้รับประโยชน์ของโครงการ  

  

57 โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farm) เพื่อปลูกพืช
เกษตรมูลค่าสูง) วิสาหกจิ
ชุมชนนาแปลงใหญ ่
บ้านหนองระเวยีง  
ฝั่งใต้อ่างเก็บน้ า 

ค่าก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ 7,807,963 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
และติดต้ังโรงเรือนรวมระบบ 1 ชุด และอุปกรณ์
ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ โดยขาดการระบุถึง
รายละเอียดของกระบวนการอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และความรู้ด้านการตลาด 
ที่ชัดเจน รวมทั้งตัวชี้วัดและเปาูหมายไม่ชัดเจน 

  

58 ฟาร์มเกษตรอัจฉรยิะ 
ปลูกพืชมูลค่าสูง อ่างเก็บน้ า
หัวท านบ 1 หมู่ที่ 4  
ต าบลหนองบุนนาก  
อ าเภอหนองบุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา 

1.ค่าจ้างติดต้ังระบบฯ อาคาร 
2.งานจัดซื้อครุภัณฑ์ 

7,807,963 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
และติดต้ังโรงเรือนรวมระบบ 1 ชุด และอุปกรณ์
ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ โดยขาดการระบุถึง
รายละเอียดของกระบวนการอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และความรู้ด้านการตลาด 
ที่ชัดเจน รวมทั้งตัวชี้วัดและเปาูหมายไม่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 14/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ฟาร์มเกษตรอัจฉรยิะ 
ปลูกพืชมูลค่าสูง อ่างเก็บน้ า
หัวท านบ 2  หมู่ที่ 10  
ต าบลหนองบุนนาก  
อ าเภอหนองบุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา 

1.ค่าจ้างติดต้ังระบบฯ อาคาร 
2.งานจัดซื้อครุภัณฑ์ 

7,807,963 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
และติดต้ังโรงเรือนรวมระบบ 1 ชุด และอุปกรณ์
ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ โดยขาดการระบุถึง
รายละเอียดของกระบวนการอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และความรู้ด้านการตลาด 
ที่ชัดเจน รวมทั้งตัวชี้วัดและเปาูหมายไม่ชัดเจน 

  

60 พัฒนายกระดบัการผลิต
สินค้าเกษตร Smart Farmer 
บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 
ต าบลหลุ่งเขว้า  
อ าเภอหนองบุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา 

1.ค่าจ้างติดต้ังระบบฯ อาคาร 
2.งานจัดซื้อครุภัณฑ์ 

7,807,963 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
และติดต้ังโรงเรือนรวมระบบ 1 ชุด และอุปกรณ์
ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ โดยขาดการระบุถึง
รายละเอียดของกระบวนการอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และความรู้ด้านการตลาด 
ที่ชัดเจน รวมทั้งตัวชี้วัดและเปาูหมายไม่ชัดเจน 

  

61 พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
เข้าสู่มาตรฐาน GFM 

มอบปัจจยัฟาร์ม GFM 10,000,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ทบทวนความรู้การปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ 
ที่เหมาะสม สนับสนุนปัจจัยต่อ 1 ราย (เวชภัณฑ์  
1 ชุด น้ ายาฆ่าเช้ือโรค 5 ชุด อ่างจุ่มเท้า 1 ใบ  
ชุดพ่นควันกันยุง 1 ชุด น้ ายาพ่นควัน 1 ขวด  
และอาหารเสริม 10 กิโลกรัม) โดยชนิดวัสดุที่แจก
เป็นประเภทใช้และหมดไปในระยะสั้น ควรเป็น 
การอบรมให้ความรู้การแปรรูปวัสดุที่สามารถใช้ 
ตั้งต้นและจัดหาหรือผลิตเองได้เพื่อใช้ในระยะ
ต่อๆไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  
รวมทั้งขาดความชัดเจนในด้านตลาด 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ปีกของเกษตรกรรายย่อย
เข้าสู่มาตรฐาน GFM 

มอบปัจจยัฟาร์มGFM 13,000,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแจกพันธุ๋ไก่
พื้นเมือง พร้อมอาหารและวัสดุต่างๆ ในทุกอ าเภอ 
จ านวน 200 กลุ่มๆละ 10 ราย โดยโครงการมี
ลักษณะเป็นการกระจายแจกปัจจยัการผลิตใน 
ทุกอ าเภอ และตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไม่ชัดเจน  

  

63 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
ด้วยสมาร์ทฟาร์มสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดนครราชสีมา (Korat 
Organic Standard : KOS) 

1. การพัฒนาเกษตรกร 
2. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิต
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
แบบสมาร์ทฟาร์ม  
3. ประชาสัมพันธแ์ละแสดงผลส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

14,416,902 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ศึกษาดูงาน จา้งเหมาท าปาูย และจ้างเหมาจัดงาน 
1 ครั้ง และเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการจ้าง
เหมาท าโรงเรือนพร้อมติดตั้งระบบอัจฉริยะ  
29 โรงเรือน รวมถึงการจัดงานมหกรรม 
ซ่ึงยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 

  

64 ส่งเสริมการขับเคลื่อนวาระ
เกษตรอินทรีย์นครราชสีมา 
(Nakhon Ratchasima 
Organic Agenda) เพื่อเป็น
มหานครเกษตรอินทรีย์ของ
ภาคอีสาน และประเทศไทย 
(Organic Capital of 
Northeast and Thailand) 
และศูนย์กลางการค้าเกษตร
อินทรีย์แห่งอาเซียน 
(Organic Hub of Asian) 

1.การตรวจแปลงเกษตรอินทรีย ์
2.การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
3.การจัดมหกรรมนครราชสีมา  
มหานครเกษตรอินทรีย ์

494,300 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการตรวจ
รับรองแปลงและจัดงานมหกรรม ซ่ึงการจัดงาน
มหกรรมซ่ึงยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ขยายตลาดสินค้าเกษตร 
ผ่านตู้อัจฉริยะเพื่อวถิีชีวิต
ใหม่ (Farm Direct Machine 
for New Normal’s Life) 

1.การพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ 
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาด 

4,901,400 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จ้างเหมาท าบรรจุ
ภัณฑ์ ซ้ือตู้ผักอัจฉรยิะ 25 ตู้ๆละ 180,000 บาท 
โดยโครงการขาดความชัดเจนในเรื่องของตลาด
รองรับ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดความยั่งยืน 

  

66 ส่งเสริมการปลูกพืชผัก 
ผลไม้ และสมุนไพรไทย
ปลอดภัยในโรงเรือน
อัจฉริยะ 

1.การอบรมเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชมุชน 
2.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ 
การจัดท าโรงเรือนอัจฉริยะ 

12,000,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ประกอบโรงเรือน พร้อมเมล็ดพันธุ์ วัสดุเพาะ ดิน
ปลูก ระบบให้น้ า จ านวน 37 โรงเรือน งบรวม 
11,698,350 บาท และอบรมให้ความรู้ และวัสดุฝึก
สาธิต โดยโครงการมีลักษะเป็นการจา้งเหมาท า
โรงเรือนในสัดส่วนวงเงินที่สูง และขาดการระบุ 
ด้านการตลาดรองรับ 

  

67 ยกระดับมาตรฐานและขยาย
ช่องทางการตลาดแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ใน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

การจัดอบรมยกระดับมาตรฐานและขยาย
ช่องทางการตลาดแก ่ผู้ประกอบการ SMEs 
ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

455,700 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดอบรม
ให้แก่ผู้ประกอบการ 3 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน/ครั้ง 
โดยโครงการมีลักษณะเป็นการจ้างเหมาบริการ
ด าเนินงาน ควรเป็นภารกจิปกติของหนว่ยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ฝึกอาชีพการท ากสิกรรม 
ไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอาชีพการท ากสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจ
พอเพียง 

531,125 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การท าอาชีพเกษตรไร้สารพิษ และฝึกการปลูกผัก 
โดยขาดการระบุถึงความชัดเจนในการสร้างงาน
สร้างอาชีพและลักษณะโครงการคล้ายกบัโครงการ
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่

  

69 ผลิตก้อนเห็ดเปิดดอก 
เพื่อจ าหนา่ยและแปรรูป 

การผลิตก้อนเห็ด การเพาะเห็ด 
และการแปรรูป 

1,001,900 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมฝึก
การเพาะเห็ดก้อนเพื่อขาย ซ่ึงโครงการมีวงเงิน 
ส่วนใหญ่อยู่ในการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ 

  

70 พัฒนายกระดบัสินค้าชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP วิถีใหม ่
สู้ภัยโควิด 19 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถ ี 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวถิ ี

1,365,890 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถ ีโดยงบประมาณของโครงการส่วนใหญ่ 
เป็นการจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 
42 ผลิตภัณฑ์ 1.008 ล้านบาท และโครงการยังไม่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณปกติ 
ของหน่วยงาน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 18/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ส่งเสริมกระบวนการผลิต 
การแปรรูปสมุนไพรตาม
ความต้องการของตลาด
อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

1.การถ่ายทอดความรู้การผลิต แปรรูป 
จ าหน่าย และใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 
2.แปลงสาธิตและขยายพันธุ์สมุนไพร 

470,600 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
พร้อมสนับสนุนพันธุ์สมุนไพร รวม 204,000 บาท  
ปุ๋ย และติดต้ังระบบน้ า โดยมีการระบุผลผลิต 
คือแปลงสาธิต 1 แปลง และเผยแพร่ความรู้ 
การปลูกและแปรรูปให้ 300 คน จึงขาดความ
ชัดเจนถึงการสนับสนุนพันธุ์พืชให้ผู้เขา้อบรม  
หรือให้แก่แปลงต้นแบบ รวมทั้งขาดการระบุตลาด
รองรับ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ 

  

72 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 
การแปรรูปสินค้ากลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน 

การพัฒนาเกษตรกร 95,185 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมศึกษา
ดูงาน และซ้ือวัสดุให้กลุ่มผลิตน้ าพริกตาแดงปลา
ย่างและน้ าเห็ดถังเช่า โดยโครงการยังไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน จึงควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

73 แปรรูปผักผลไม้อบแห้ง  
จากตู้อบลมร้อน 

1. ฝึกอบรมการผลิตและการตลาด 
สินค้าเกษตร     
2.พัฒนาเกษตรกรด้วยการแปรรูป 
ผักผลไม้อบแห้ง            

846,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมแปร
รูปผลไม้อบแห้ง การตลาดออนไลน์ พร้อมวัสดุฝึก
สาธิต และครุภัณฑ์ (ตู้อบรมร้อน อ่างล้างมือชนิด
เท้าเหยียบและชนิดหลุม ชั้นวางสินค้า อย่างละ 
1 ตัว และโต๊ะสแตนเลส 2 ตัว) มีกลุ่มเปูาหมายเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังสีเขียวซ่ึงเดิมปลูกข้าว  
มันส าปะหลัง และก าลังรอปลูกหญ้าใหแ้ก่โรงไฟฟูา
ที่อยู่ระหว่างขออนญุาต ปจัจุบันจึงปลูกฝร่ัง เห็ด 
หน่อไม้ พริก ผลผลิตล้นตลาด จึงต้องการแปรรูป 
โดยขาดความชัดเจนถึงความต้องการของตลาด 
เพื่อเช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชพี  
ให้เกิดความยั่งยืน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 19/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
และสินค้าเกษตรแปรรูป
วิสาหกจิชุมชนหนองสมอ
เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน 

1. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกจิชุมชน 
2. การเพิ่มประสิทธภิาพการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร 

759,100 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
พร้อมวัสดุฝึก(ขิง ขา่ สมุนไพร)โรงเรือนอบแห้ง 
1 หลัง เครื่องบดอาหาร เครื่องกลั่นน้ ามนั ถังกวน
มอเตอร์ เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องสกัดน้ ามัน 
บรรจุภัณฑ์และฉลาก อย่างละ 1 เครื่อง  
โดยโครงการขาดการระบุความต้องการของตลาด
รองรับ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

  

75 ยกระดับประสิทธิภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ทางการเกษตร 

1.อบรมพัฒนาเกษตร 
2.ยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร 

396,800 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม  
ซ้ือวัสดุท าแปลงสาธิตในศูนย์เรียนรู ้ 
โดยขาดความชัดเจนถึงการสร้างอาชพี  
เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเปาูหมาย ควรใช้งบประมาณ
จากแหล่งอื่น 

  

76 ผ้าฝูายทอมอื 1.พัฒนากระบวการด าเนินงานการผลิต 
2.พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ 

499,950 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาการทอผา้ฝูายให้แกก่ลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้เลี้ยงโคขุนเพื่อสร้างอาชีพเสริมหลังเสร็จสิ้นฤดูการ
ท านา พร้อมสนับสนุนวัสดุ ขาดความเชือ่มโยง 
การสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 
 
 
 
 

 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 20/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ท าพริกแกงและขนม
ทองม้วน 

พัฒนากระบวนการด าเนินงานการผลิต 447,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาการท าขนมทองม้วนและพริกแกง 
ให้แก่วิสาหกจิชุมชนนวดแผนไทยต าบลตลาดไทร 
พร้อมสนับสนุนวัสดุ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ 
เน้นไปที่การสนับสนุนวัสดุ และขาดความเชื่อมโยง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ควรใช้งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

  

78 ส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้ 
(โกโก้) ปลอดสารพษิ 

พัฒนาการผลิต 496,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ้ือต้นพันธุ์โกโก้ ตาข่าย ท่อ ปุย๋ โดยจ านวน
กลุ่มเปูาหมายน้อยเพียง 10 คน ซ่ึงไม่เหมาะสม 

  

79 ศูนย์การเรียนรู้และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

พัฒนาแปลงเรียนรู้การผลิตสมุนไพรไทย 500,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผูสู้งอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ปรับพื้นที่ จัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ยหมกั เครื่องสับ อบ 
และบด 1 เครื่อง ส่วนใหญ่เป็นการอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตซ่ึงขาดความเชือ่มโยง 
การสร้างงานสร้างอาชีพ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 21/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ยกระดับการผลิตมัน
ส าปะหลังแบบครบวงจร 

1.การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 
เพื่อคุณภาพของผลผลิต  
2.จัดซื้อคุรุภัณฑ์  

488,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ซ้ือเครื่องชั่งรถบรรทุก
พร้อมโครงเหล็กแท่นชั่ง (450,000 บาท) จอแสดง
ข้อมูล กล่องรวมสัญญาณ สายเคเบิ้ล สกอร์บอร์ด 
เครื่องส ารองไฟและเครื่องพิมพ์ โดยโครงการเน้น 
ไปในการจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องชั่งรถบรรทุกซ่ึงขาด
ความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

  

81 ยกระดับการแปรรูปมัน
ส าปะหลัง 

1.การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิต 
2.พัฒนาศักยภาพการผลิต 

2,075,400 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ซ้ือเครื่องสับมันพร้อม
โครงสร้าง (9 เครื่อง 1.0800 ล้านบาท) พร้อมวัสดุ
ฝึกสาธิต และหลักการและเหตุผลไม่สะท้อนสภาพ
ปัญหาที่แทจ้ริงของพื้นที่ โดยโครงการยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

  

82 เกษตรปลอดภัย  
(ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน) 

ส่งเสริมพัฒนาการผลิต 323,773 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการด าเนินการ
สร้างโรงเรือนท าปุ๋ย และโรงเก็บวัสดุ อย่างละ 
1 โรงเรือน ค่าท าปุ๋ยคอก ค่าไส้เดือน กะละมัง  
ถุงบรรจุ เครื่องบดปุ๋ย เครื่องผสมปุ๋ย 
โดยเป็นการสนับสนุนครุภัณฑ์โดยตรงให้กับ
เกษตรกรและขาดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
เพื่อน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 22/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 การปลูกผักไร้สารระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ และพืช
สมุนไพรไทย 

เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักสมุนไพร 480,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
สนับสนุนต้นพันธุ์ 400 ต้น เมล็ดพันธุ์ 400 ซอง 
อุปกรณ์ให้น้ า  ปุ๋ยอินทรีย ์โดยมีการจ้างเหมา 
ท าโรงเรือนส าเร็จรูป 2 โรงเรือน 400,000 บาท 
ขาดการระบุความต้องการของตลาดที่ชดัเจน 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

  

84 การผลิตและแปรรูปขนุน
คุณภาพสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก (วิสาหกจิ
ชุมชนกลุ่มเกษตรขนุนบ้าน
ไร่ทับลาน และเครือข่าย) 

ฝึกอบรมการผลิตและแปรรูปขนุนคุณภาพ
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
(วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรขนุนบา้นไร่ 
ทับลาน และเครือข่าย) 

5,976,810 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การผลิตขนุนคุณภาพ อบรมแปรรูปขนนุ อบรม
พัฒนาคลัสเตอร์ขนุนเชื่อมโยงวิสาหกิจและ
เกษตรกรผู้ปลูก และติดตามผล up skill/reskill 
การแปรรูปขนุน โดยเป็นการจ้างท าแปลงสาธิต
ต่างๆ การจัดหาอุปกรณ์ฝึกอบรมโดยการเช่า  
และขาดการสนับสนุนวัสดุแก่ผู้เข้าร่วมให้สามารถ
ประกอบอาชีพหลังการอบรมเพื่อให้ประกอบ 
อาชีพได ้
 

  

85 การยกระดับและพัฒนา
สินค้าท้องถิ่นโคราชซิกเน
เจอร์ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 
ท้องถิ่นเข้มแข็ง 

ฝึกอบรมเพื่อยกระดับและพัฒนาสินค้า
ท้องถิ่นโคราชซิกเนเจอร์ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ 
ฐานรากมั่นคง ท้องถิ่นเข้มแข็ง 

6,121,550 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกจิกรรมส่วนใหญ่
เป็นการท าสื่อประชาสัมพันธ ์(ปูายไวนลิ แผ่นพับ 
โปสเตอร์ ออกแบบสื่อ ติดต้ังและประชาสัมพันธ์) 
อบรมการผลิตสินค้าท้องถิ่น อบรมการเข้าถึง 
การประชาสัมพันธ ์อบรมสร้างตลาดหรอืช่องทาง
ออนไลน์ สร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมา
ผลิต OEM เพื่อทดลองตลาด 1 ชิ้น ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงาน สร้างอาชพี  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 23/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 
และส่งเสริมการตลาดชุมชน
และ OTOP 

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
2.จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

1,035,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมผู้ผลิต
สินค้า พร้อมจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 
และจ้างเหมาจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 1 ครั้ง 5 วัน  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ 
เป็นการจ้างเหมาด าเนินการ และการด าเนินการ 
ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  

87 ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าแปูงฟลาวเบเกอรี ่
จากมันเทศ กล้วย มัน
ส าปะหลังกินได้และฟกัทอง 

ฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแปูง 
ฟลาวเบเกอรี่จากมันเทศ กล้วย มัน
ส าปะหลังกินได้และฟกัทอง 

6,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ยกระดับการผลิตมันเทศ กล้วย มันส าปะหลังกินได้ 
และฟักทอง อบรมแปรรูป ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การท าเบเกอร์ร่ีจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่เกษตรกร 
นักเรียน แรงงานคืนถิ่น กลุ่มเปราะบาง และ
ผู้ด้อยโอกาส อบรมเชื่อมโยงวิสาหกจิ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากแปูง 4 ชิ้น จ้างงานกลุ่มเปราะบาง 
10 คน คนละ 300 บาท 90 วัน ท าแปลงสาธิต 
 8 แปลง โดยกิจกรรมของโครงการส่วนใหญ่ 
เป็นการอบรมและศึกษาดูงาน รวมถึงวสัดุสาธิต
ต่างๆจัดหาโดยการเช่า ซ่ึงขาดความเชื่อมโยง 
การสร้างงานสร้างอาชีพ 
 

  

88 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพด้านการเกษตร 
ต าบลแก้งสนามนาง  
อ าเภอแก้งสนามนาง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพด้าน
การเกษตรต าบลแก้งสนามนาง  
ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้งสนามนาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การปลูกแตงโมระบบน้ าหยด ปลกูแตงโม 
ในโรงเรือน แปรรูปผลิตภัณฑ์แตงโม ชุดวัสดุฝึก 
50 ชุด (เมล็ดแตงโม ตาข่าย ปุย๋ ถาดเพาะ  
ชุดท าน้ าหยด บล็อกพิมพ์บังคับลูกแตงโม  
รวมชุดละ 5,035 บาท) โดยเป็นการสนับสนุน
ปัจจัยต่อรายในสัดส่วนที่สูง และขาดรายละเอียด
ความชัดเจนในกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก
ลานคอนกรีตตลาดสด
เทศบาลต าบลประทาย 2  
ต าบลประทาย  
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กลานคอนกรีต
ตลาดสดเทศบาลต าบลประทาย 2 

4,355,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลประทาย 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
โครงหลังคาเหล็กลานคอนกรีตตลาดสดเทศบาล
ต าบล ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยโครงการยังไม่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจาก 
แหล่งอื่น 

  

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโคกเหิบ  
หมู่ที่ 12 สายจากที่ดินนาย
บุญช่วย รัตนะ - เขตติดต่อ
อ าเภอสูงเนิน   
จังหวัดนครราชสีมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,900 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
23,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.30 เมตร 

14,270,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริการส่วน
ต าบลตะขบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร ขาดการระบุสินค้าเกษตรที่ใช้ในการขนส่ง
และหลักการและเหตุผลไม่สอดคล้องปัญหาที่แท้จริง
ของพื้นที่มีลักษณะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่  
ควรใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน 

  

91 บูรณะทางผิวแอสฟัลต ์  
ทางหลวงหมายเลข 201 
ตอนควบคุม 0103  ตอน 
ด่านขุนทด - หนองบัวโคก 
ระหว่าง กม.48+500 -  
กม.52+440 LT.  
ท้องที่อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา  

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวง
หมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103   
ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก  
ระหว่าง กม.48+500 - กม.52+440 LT.  
ท้องที่อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

40,000,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ซ่ึงด าเนินการโดยแขวง
ทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เป็นโครงการที่มีวงเงินสูง 
ควรใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน 

  

92 ไฟฟูาแสงสว่าง สาย นม.
3115 แยกทล.304 - บ้าน
เฉลียง ต าบลบ้านใหม ่
อ าเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา 

การติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสวา่ง สาย
นครราชสีมา 3115 แยก ทล.304 -  
บ้านเลียง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6,990 เมตร 
จ านวน 201 ต้น 

10,000,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ระบบไฟฟูาแสงสวา่ง โดยขาดการระบุถงึประเภท 
ของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน  
และขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
สาย นม.3138 แยกทล.304 
บ้านไทยสามัคคี  
ต าบลไทยสามัคคี  
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง สาย นม.3138 แยก
ทล.304 บ้านไทยสามัคคี ต าบลไทยสามัคคี 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 

10,000,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ระบบไฟฟูาแสงสวา่ง โดยขาดการระบุถงึประเภท
ของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน  
และขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

  

94 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
นม.3060 แยกทล.304 - 
บ้านซับพล ูต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง สาย นม.3060 แยก
ทล.304 - บ้านซับพล ูต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 45.800 กิโลเมตร  

2,000,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาแสงสว่าง โดยขาดการระบุถึงประเภทของ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน และขาด
การเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

  

95 เสริมผิวทางแอสฟัลคอนกรีต 
สาย นม.1016 แยกทล.2 -
บ้านกุดคล้า ต าบลพญาเย็น 
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร  

2,650,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริม 
ผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อขนสง่สินค้า
เกษตร ขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตร 
และหลักการและเหตุผลไม่สะท้อนปัญหา 
ที่แท้จริงของพื้นที่ 

  

96 งานไฟฟูาส่องสว่าง  
สาย นม.6031 บ้านดอนขุน
สนิท – บ้านตะคร้อ 
ต าบลเมืองคง อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร  
จ านวน 34 ต้น 
ช่วงที่ 2 ระยะทาง 1.470 กิโลเมตร  
จ านวน 50 ต้น 

4,000,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ระบบไฟฟูาแสงสวา่ง โดยขาดการระบุถงึประเภท
ของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน   
และขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 26/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

97 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย นม.4009 
แยกทล.2150 - บ้านท านบ
พัฒนา ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา 

การซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
สาย นม.4009 แยกทล.2150 - บ้านท านบ
พัฒนา ต าบลโนนเมือง อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 
2.000 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร 

10,000,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร 
ขาดการระบปุระเภทสินค้าเกษตรและหลักการ 
และเหตุผลไม่สะท้อนปัญหาทีแ่ท้จริงของพื้นที่  
จึงไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

  

98 งานไฟฟูาส่องสว่าง  
สาย นม.4058 แยกทล.
2384 - บ้านคูเมือง  
ต าบลหนองบัว อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

งานไฟฟูาส่องสว่าง สาย นม.4058 แยกทล.
2384 - บ้านคูเมือง ต าบลหนองบัว  
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 
2.250 กิโลเมตร จ านวน 76 ต้น 

3,500,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ระบบไฟฟูาแสงสวา่ง โดยขาดการระบุถงึประเภท
ของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน  
และขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

  

99 ถนน (องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนม.01203)  
บ้านหนองตะคอง -  
บ้านหนองม่วง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปรับปรุงงานระบายน้ าข้างทาง  
ความยาวรวม 400 เมตร พร้อมกิจกรรม
อ านวยความปลอดภยั  

4,524,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
งานระบายน้ าข้างทาง โดยขาดการแสดงถึงประเภท
ของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน  
และขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

  

100 ก่อสรา้งอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
จิตอาสาต้านภัยแล้ง  
บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5  
ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ
ภายในที่สาธารณะประโยชน์
โคกหนองช้าง เพื่อสนับสนุน 
"จิตอาสาตา้นภยัแล้ง  
การประสานความร่วมมือ
การแก้ปญัหาภัยแล้ง 
อย่างยั่งยืน" 

ด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏบิัติการ 
จิตอาสาต้านภัยแล้ง บ้านดอนผวา หมู่ที ่5 
ด าเนินการตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ์ ก าหนด 

720,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ปฎบิัติการต้านภัยแล้ง 1 แห่ง  
โดยขาดรายละเอยีดของกิจกรรมที่จะด าเนินการ
ภายในอาคารที่ก่อสร้าง  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
นม.4009 แยก ทล.2150 - 
บ้านท านบพัฒนา  
ต าบลเมืองเกษตร  
อ าเภอขามสะแกแสง  
จังหวัดนครราชสีมา 

การติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สาย นม.4009 
แยก ทล.2150 - บ้านท านบพัฒนา  
ต าบลเมืองเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง  
จังหวัดนครราชสีมา 

4,700,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ระบบไฟฟูาแสงสวา่ง โดยขาดการระบุถงึประเภท
ของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน  
และขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

 

102 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
นม.4027 แยก ทล.2160 - 
บ้านโคก ต าบลหนองมะนาว 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 2,584,000 จังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ระบบไฟฟูาแสงสวา่ง โดยขาดการระบุถงึประเภท
ของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน  
และขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

  

103 ขยายไหล่ทางคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 
หมู่ที่ 13 ต าบลประทาย 
อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
875 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลประทาย 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายไหล่
ทาง โดยขาดการระบถุึงประเภทของกลุม่เปูาหมาย
ที่ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน และขาดการเชื่อมโยง
การสร้างงานสร้างอาชีพ 

  

104 จ้างเหมาส ารวจเส้นทาง
ท่องเที่ยวและจัดท า
แอพพลิเคชั่นด้าน 
การท่องเท่ียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

1. ส ารวจข้อมูลเชิงท่องเที่ยว 
ของจังหวัดนครราชสีมา 
2. ค่าพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัตกิาร 
3. ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์  
4. ค่าฝากแอปพลิเคชั่น ใน Store 
5. ค่าจัดท าสื่อในแอพพลิเคชั่นภาพถ่าย 
วิดีโอ 
6. ค่าท าการตลาด โปรโมท แอพพลิเคชั่น 

3,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ส ารวจข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวและท าแอพพลิเคชั่น 
ค่าเช่าเซิร์ฟเว่อ ฝากแอพพลิเคชั่นในสโตร ท าสื่อใน
แอพ ค่าโปรโมท ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่เปน็การจ้าง
เหมาด าเนินงาน และขาดการเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ยกระดับการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์  
จังหวัดนครราชสีมา 
เพิ่มเติมรายจ่าย 
และประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวไทยมุ่งกระตุ้น
เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 

จ้างออกแบบสื่อ โบรชัวร ์ebook VDO  
พัฒนาช่องทางการขายผ่าน Line 
Facebook Youtube จ้างท าแอพขายของ
โคราชจีโอพาร์ค จ้างท าเพจ จา้งท า Story 
สินค้า ออกแบบตราสัญลักษณ์ ท าวิดีโอ
เผยแพร่ ท าคู่มือ จัดถนนคนเดิน มหกรรม
ปั่นรวมพล และกิจกรรมอื่นๆ 

22,028,100 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬา 

จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้าง
ออกแบบสื่อ โบรชัวร์ ebook VDO  พัฒนาช่อง
ทางการขายผ่าน Line Facebook Youtube จ้าง
ท าแอพขายของโคราชจีโอพาร์ค จา้งท าเพจ จ้างท า 
Story สินค้า ออกแบบตราสัญลกัษณ์ ท าวิดีโอ
เผยแพร่ ท าคู่มือ จัดถนนคนเดิน มหกรรมปั่นรวมพล  
และกิจกรรมอื่นๆ โดยกิจกรรมส่วนใหญข่อง
โครงการมีลักษณะเป็นการจา้งเหมาและจัดงาน
มหกรรมซ่ึงยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  

106 จัดงาน OTOP ชองดี 
เมืองโคราชคืนความสุข 
สู่ชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด  
ใน 5 จุด ได้แก ่1) ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา 2) อ าเภอปักธงชัย  
3) อ าเภอดา่นขุนทด 4) อ าเภอพิมาย  
และ 5) อ าเภอบวัใหญ ่

17,000,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา 
จัดงาน OTOP 5 จุด ที่ศาลากลางและ 4 อ าเภอ 
โดยเป็นโครงการที่เป็นการจัดงานมหกรรมยังไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  

107 จัดงานแสดงสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหาร AgroFEX 2021 

การจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปและอาหาร AgroFEX 2021 

3,500,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการจัดแสดง
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร 
ระยะเวลา 3 วัน ขนาด 100 คูหา โดยเป็นโครงการ
ที่เป็นการจัดงานมหกรรมซ่ึงยังไม่ความสอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติคเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 29/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

108  Korat Coffee Fest 2021 การจัดงาน Korat Coffee Fest 459,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดแสดง
นวัตกรรมกาแฟและจ าหนา่ยชาและกาแฟ 
ระยะเวลา 4 วัน ขนาด 50 คูหา โดยเป็นโครงการ 
ที่เป็นการจัดงานมหกรรมยังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติคเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 

  

109 น าเสนอเพื่อการส่งเสริม 
และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน (Upskill-Reskill-
New Skill) หลักสูตร 
"การศึกษาทางด้านอาหาร
และโภชนาการ Nutrition 
Facts" น าเสนอโดยสมาคม
การท่องเที่ยวเขาใหญ ่ 
ชมรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารปากชอ่ง  
และสถาบันอาหาร 

อบรม 500,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
5 ครั้ง กลุ่มเปูาหมายเป็นเจา้ของกจิการ พ่อครัว 
แม่ครัว พนักงานรา้นอาหารหรือนกัเรียนที่สนใจ 
จะประกอบอาชพีด้านอาหาร ขาดความชัดเจน 
ถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มเปูาหมาย 
โดยเป็นโครงการที่เป็นการจา้งเหมาด าเนินการ 
รวมถึงการจัดอบรมด้านโภชนาการที่ด าเนินงาน 
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรใช้งบประมาณ
ปกติของหน่วยงาน 

  

110 พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีใหม ่
วิถีไทย สู่เยาวชน 

การฝึกอบรมเยาวชนดา้นการพัฒนาทักษะ
การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมและการแปรรูปผ้าไหม 

204,290 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เยาวชนสืบสานอนุรักษก์ารทอผ้าไหม ออกแบบ 
ลายผ้าบาติก ขาดการระบุความตอ้งการของตลาด 
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 30/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร 
เพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
สุขภาพ 

อบรมพัฒนาเกษตรกร 2,138,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
จัดซื้อต้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผกั สมุนไพร พร้อมระบบ
น้ าและชุดอุปกรณ์  รวม 2,000,000 บาท ให้แก่
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการมีลักษณะ
การสนับสนุนวัสดุปัจจัยในสัดส่วนที่สูง  
และเปูาหมายตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

112 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ 
สวนปุาบา้นหนองบัวร ี 
บ้านหนองบัวร ีหมู่ 5  
ต าบลท่าช้าง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

การปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สวนปุา 
บ้านหนองบัวร ีบ้านหนองบัวรี หมู่ 5  
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

2,940,000 จังหวัดนครราชสีมา ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ศูนย์เรียนรู้ สร้างซุ้มไม้ประตูทางเข้าศูนย์พร้อมปูาย
ชื่อ สร้างถนนลงหินคลุกภายในศูนย ์สร้างที่จอดรถ 
สร้างห้องน้ า เทลานคอนกรีต โดยเป็นการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ที่ขาดการระบถุึงกิจกรรมที่จะด าเนิน 
งานเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

  

113 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การท าเครื่องดื่มจากขา้ว 
และไวน์ผลไม้ระดับครัวเรือน 
(Rice Beverages and 
Fruit Winemaking 
Workshop) 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการท าเครื่องดื่ม 
จากขา้วและไวน์ผลไม้ 

1,226,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
แปรรูปข้าวเละผลไม้ท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องดื่ม
ทางเลือก การตลาด การโฆษณา โดยขาดความ
ชัดเจนในการเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 31/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

114 สมาร์ทฟาร์มสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์สู้ภยัแล้ง 

ค่าก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ 14,930,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม
ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 30 แห่ง 
พร้อมระบบควบคุม IoT ให้แกว่ิสาหกิจชุมชน 
เขตอ าเภอครบุรี เสิงสาง โชคชัย ขนุนบา้นไร่ทับ
ลาน ซ่ึงมีสัดส่วนวงเงินในค่าวัสดุครุภัณฑ์ที่สูง 
เทียบกับจ านวนผู้ได้รับประโยชน ์และขาดการ
บริหารจัดการโครงการหลังแล้วเสร็จ 

  

115 ธนาคารอาหารเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน  
จังหวัดนครราชสีมา 

ฝึกอบรม มอบพันธุ์ไก่ไข่/ปจัจัยการผลิต 20,000,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
สนับสนุนปัจจัยต่อราย พันธุ์ไกพ่ร้อมไข่ 10 ตัว 
อาหาร 30 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ธาตอุาหาร 
1,000 มิลลิลิตร เวชภัณฑ์ 1 ชุด อวนตาข่าย 
5 กิโลกรัม ที่ให้น้ าขอาหาร 1 ชุด อ่างน้ ายาเช้ือโรค 
1 ใบ โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะกระจายแจก
ปัจจัยการผลิต ซ่ึงขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ  
 

  

116 อบรมพัฒนาเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะและการตลาด
เกษตรสมัยใหม่ (Smart 
Farm & Agricultural 
Platform) 

อบรมพัฒนาเกษตรกร 1,600,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกษตรอจัฉริยะ  
การจัดการน้ าในโรงเรือนปลูกพืช IoT การบริหาร
จัดการสมุนไพรอินทรีย ์ตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
การจัดการตลาด SME ด้วยระบบ EPR/SEO 
โครงการขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน   
สร้างอาชีพ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 32/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

117 พัฒนาและส่งเสริมต้นแบบ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

อบรมผู้น า-น าการเปลี่ยนแปลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

4,160,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการออกแบบ
หลักสูตร จัด Focus group จัดอบรมผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง เวทีน าเสนอโครงการ ติดตาม 
การด าเนินโครงการ จัดท าสื่อ จัดนิทรรศการ  
(ตัวแทนอ าเภอคิดโครงการ กลับไปด าเนินโครงการ 
และน าเสนอผลงาน) ขาดความเชื่อมโยงการ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ  

  

118 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การดูแลเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุผู้พิการ 

การอบรมเพิ่มทักษะ 120,250 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย ์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้และทักษะในการดูและและฟื้นฟสูมรรถภาพ
ผู้สูงอาย ุและคนพิการใน 5 อ าเภอ โดยขาดความ
ชัดเจนถึงการสร้างรายได้แก่กลุ่มเปูาหมาย ควรใช้
งบประมาณปกติของหนว่ยงาน 

  

119 เพิ่มทักษะการซ่อมบ้าน 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มเปราะบาง 

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัต ิ 1,588,500 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย ์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้และทักษะการซ่อมแซมบ้าน งานก่อสร้าง
ต่างๆ ประมาณค่าวัสดุฝึกก่อสร้าง 20,000 บาท 
ต่อหลัง (ในพื้นที่ 5 อ าเภอๆละ 4 หลัง) ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงาน สร้างอาชพี  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 33/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ในยุคดิจิทัล 

การจัดอบรมและศึกษางานพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล 

565,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
และศึกษาดูงานการค้าออนไลน์ 5 วัน  
โดยขาดรายละเอยีดที่ชัดเจนถึงการต่อยอด 
หรือการด าเนินงานหลังการอบรม 

  

121 การพัฒนาทักษะ 
ด้านการจัดการโลจิสติกส ์
แก่ผู้ประกอบการ 

ฝีกอบรมทักษะดา้นการจัดการ โลจิสติกส์
แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/
สินค้าชุมชน 

116,856 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้การบริหารจัดการ กลยุทธ์ การปรับตัว 
workshop ด้านโลจิสติกส ์มีกลุ่มเปูาหมายเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 ดาว ส่วนใหญ่เป็น
การจ้างเหมาด าเนินการและขาดการระบุประเภท
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  

122 อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ 
กิจการอาหารในยุคดิจิทัล 

การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการอาหาร 
ในยุคดิจิทัล 

139,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้ มีกลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการกิจการ
ร้านอาหาร ซ่ึงโครงการเป็นการด าเนินงานโดยการ
จ้างเหมาอบรม ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 34/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

123 "Digital Marketing Trend 
2021" 

การจัดอบรม "DigitalMarketing Trend 
2021" จ านวน 3 รุ่น 

238,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้การท าการตลาดในยุค 2021  
แก่ผู้ประกอบการกิจการร้านอาหาร ซ่ึงโครงการ
เป็นการด าเนินงานโดยการจ้างเหมาอบรม  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

  

124 การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรด้านการดูแล
สุขอนามัยและความปลอดภัย
ผู้มาใช้บริการของธุรกิจ 
โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา 
(Upskill) 

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน
การดูแลสุขอนามยัและความปลอดภัยผูม้า
ใช้บริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
นครราชสีมา (Upskill) 

500,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยเป็นการจ้าง
เหมาด าเนินการจัดอบรม ขาดความเชื่อมโยง 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ  

  

125 ฝึกอบรมผู้สัมผัสอาหาร
ปลอดภัย ณ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

อบรม 300,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้ผู้ประกอบการกจิการร้านอาหาร  
โดยเป็นการจา้งเหมาด าเนินการจัดอบรม  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 35/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

126 การอบรมหลักสูตร
ผู้ประกอบการกิจการอาหาร
และผู้สัมผัสอาหารในวิกฤต
สถานการณ์โควิด-19 

อบรม 100,400 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้ผู้ประกอบการกจิการร้านอาหาร  
โดยเป็นการจา้งเหมาด าเนินการจัดอบรม  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

  

127 สร้างอาชีพ สร้างรายได ้
ในชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้วา่งงานด้านนวดแผน
โบราณและโยคะ และจัดซื้อครุภัณฑ์ 

257,500 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การออกก าลังกายโยคะ พร้อมครุภัณฑ์การนวด/
โยคะ ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

  

128 โรงเรือนอัจฉริยะสมาร์ท
ฟาร์มส่งเสริมการเพาะเห็ด
นางฟูาและแปรรูป 

1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
2. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร 

734,600 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การเพาะเห็ดนางฟูา ท าโรงเรือน ขี้เลื่อย ตะแกรง 
ใส่ก้อนเห็ด เตาอบก้อน โดยโครงการยังไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครราชสีมา หน้า 36/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

129 อบรมเพิ่มผลผลิตการปลูก
ผักอินทรีย์ด้วยสมาร์ทฟาร์ม 
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา  

การพัฒนาเกษตรกร 148,500 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกผัก
อินทรีย์แบบสมาร์ทฟาร์ม ขอรับรองมาตรฐาน KOS 
ของจังหวัด ตรวจประเมินแปลง จัดแสดงผลผลิต 
ซ่ึงการขอรับรองมาตรฐานผลผลิตการเกษตรควรใช้
งบประมาณปกติของหนว่ยงาน 

  

130 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพช่างชุมชน  
เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย
ครัวเรือนเปราะบาง 

อบรมช่างชุมชนและฝึกปฏิบัติงานกอ่สร้าง
บ้าน 

2,761,975 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย ์
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมทักษะ
ซ่อมแซม ก่อสร้างบ้าน โดยโครงการยังไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

131 การพัฒนาทักษะและฝีมอื
การท าอาหารกล่องโคราช
โฉมใหม ่

1. อบรมเพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือท าอาหาร
กล่องในรูปแบบสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์  
2. อบรมทักษะและฝีมือการท าอาหาร 
และเครื่องดื่มแบบมีศิลปะและสุนทรีย ์ 
3. อบรมเพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงช่องทาง
การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ในยุค 
นิวนอมอล 
4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้รังสรรค์สูตร
เมนูอาหารโคราชดั้งเดิมเพื่อสุขภาพที่โดด
เด่น และมีความเป็นอกัษณ ์

7,102,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมทักษะ 
4 กลุ่ม การท าอาหารกลอ่งในรูปแบบสร้างสรรค์ 
เครื่องดื่ม สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ การตลาด
ออนไลน์ โดยเป็นการกระจายอบรมกลุม่เปูาหมาย
ในจ านวนมาก ขาดการสนับสนุนวัสดุในการต่อยอด
หลังด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132  Korat Wellness Capital 
พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน
เพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการนวดปูองกันอาการ
ออฟฟิศซินโดรมเรื้องรัง 60 ชั่วโมง 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตรผู้ช่วย 
นักโภชนาการ 30 ชั่วโมง 
4. การจัดตั้ง Korat Wellness Capital 
เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
ของชาวโคราช 

8,250,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมทักษะ 
3 กลุ่ม ได้แก ่(1) การดูและสุขภาพแบบองค์รวม 
(2) ผู้ช่วยนักโภชนาการ (3) การนวดปูองกันอาการ
ออฟฟิศซินโดรม จัดงานลงนามจัดตั้ง จา้งเหมา
ออกแบบระบบ จ้างเหมาการจัดตั้ง Korat 
Wellness Capital  โดยโครงการเป็นกจิกรรม 
ที่มีการจัดงาน และมีลักษณะจา้งเหมาด าเนินการ 
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

  

133 ส่งเสริมทักษะการผลิต
พืชผักอินทรีย ์พืชผัก
ปลอดภัยแก่วิสาหกจิชุมชน
หรือรีสอร์ทขนาดเล็ก 
เพื่อส่งเสริมรายได้ 
และการท่องเท่ียวในเขต
อ าเภอปากช่อง 

1. ฝึกทักษะอาชีพด้านเทคโนโลยีด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่ถกูต้องบนพื้นฐาน
ของหลักวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎี  
และภาคปฏิบัต ิ 
2. การขยายผลโดยการน าผลผลิต 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชน 

6,188,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมทักษะ
การผลิตพืชผักอินทรีย ์พืชผักปลอดภยั จัดซื้อพันธุ์
พืชให้หน่วยวิจยัและพัฒนาพืชเศรษฐกจิใหม่ 
พัฒนาแพลตฟอร์ม โครงการเป็นการสนับสนุน
ปัจจัยท าแปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู ้ซ่ึงยังไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

  

134 ร่วมใจแก้จนคนโคราช 1.ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชพีครัวเรือน
ยากจน  
2.สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาอาชพี  
3.ติดตาม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ   
4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ 
"ร่วมใจแกจ้นคนโคราช" 

10,056,600 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมทักษะ
การ ครุภัณฑ์การตัดผม จ้างพิมพ์เอกสาร วัสดุฝึก
สาธิตอาชพี โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะจัด
มหกรรมซ่ึงยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแกก่ลุ่มเปูาหมาย  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

135 พัฒนาภูมิปัญญาและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าโคราชสู่สากล 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกขับเคลื่อน 
กิจกรรมที่ 2 รวบรวมภูมิปัญญาการทอผ้า
ของชาวโคราช 
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ ์
ในการเพิ่มศักยภาพของฐานการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาองค์ความรู ้ 
และทักษะการผลิต 
กิจกรรมที่ 5 อบรมการแปรรูปและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5,000,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
เล้ียงไหม ปลูกหม่อน ย้อมส ีทอ การตัดเย็บ  
ท าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด และจ้างเหมา
พิมพ์หนังสือ จ้างเหมาท าปาูยศูนย์เรียนรู้ จ้างเหมา
ท าคลิปประชาสัมพันธ ์ซ้ือวัสดุแก่ศูนย์เรียนรู้  
โดยโครงการมีรายละเอียดเอกสารไม่ครบถ้วน 

  

136 พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม (CPOT)  
ของชุมชนคุณธรรม บวร  
on tour 

ฝึกอบรมปฏิบัตกิารฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ และพัฒนาบรรจภุัณฑ์ต้นแบบ 

3,303,000 จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ซ่ึงลักษณะโครงการมีความ
ซ้ าซ้อนกับข้อเสนอโครงการในแผน 3.1  

  

รวม 136 โครงการ 505,129,740  
 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดชัยภมูิ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดชัยภูม ิ

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ชัยภูมิ 553,490,249 373 550,623,813 257 275,784,723 116 274,839,090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 1/88 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดชัยภูม ิ

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 สร้างงานสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ เพื่อบรรเทา
แก้ไขปัญหาฟื้นฟูเยยีวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)  

ฝึกอบรมอาชพีที่เป็นที่ต้องการของตลาด 
เช่น สาขาการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูาภายในบ้าน 
ให้กับแรงงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุม่ 
OTOP แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง 
ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น จาํนวน 10 รุ่น ๆ 
ละ 20 คน รวมจํานวน 200 คน  
 

600,000 จังหวัดชัยภูม ิ สํานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกทักษะอาชีพ ให้แก่
แรงงานนอกระบบ ผู้ถกูเลิกจ้าง ว่างงาน แรงงาน
คืนถิ่น จํานวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 

600,000 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 108-03 
สายบ้านดงบัง-วังแคน 
ตําบลลาดใหญ ่อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 108-03 สายบา้น
ดงบัง-วังแคน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 2,480 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เลขที่  
ทถ-2-203  

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลลาดใหญ ่ 
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยจา้งแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 157 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
618 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 2/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายจากบ้านนาย
เพชร - บ้านนางเต้า  
บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 11  
ตําบลบ้านค่าย  
อําเภอเมืองชัยภูม ิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
จากบา้นนายเพชร - บ้านนางเต้า บ้านท่า
หว้า หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านค่าย อําเภอเมอืง
ชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,040 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่ 

1,170,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านค่าย  
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 650 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,170,000 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 78-018 
สายบ้านโนน หมู่ที ่1  
ตําบลโนนสําราญ  
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 78-018 สายบา้น
โนน หมู่ที่ 1 (สาย9) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนสําราญ 

อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 600 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 10-036 
สายบ้านนอ้ยทา่ช้าง- 
ห้วยสงแกโนนแดง หมู่ที ่5 
ตําบลชีลอง  
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 10-036 สายบา้น
น้อยท่าชา้ง-ห้วยสงแกโนนแดง ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,280 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 หรือลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

850,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลชีลอง 
ตําบลชีลอง  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 413 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,083 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

850,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 3/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 34-012 
สายรอบหนองเขื่อง
สาธารณะประโยชน ์ 
บ้านหนองเขื่อง หมู่ที่ 16 
ตําบลกุดตุ้ม  
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 34-012 สายรอบ
หนองเขื่องสาธารณะประโยชน ์ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,200 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดตุ้ม 

อําเภอเมืองชัยภูม ิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 334 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,236 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 71-007 
สายเรียบลําห้วยแก่นเทา - 
วัดปุาผานอ้ย หมู่ที่ 9  
ตําบลนาเสียว  
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 71-007 
สายเรียบลําห้วยแก่นเทา - วัดปาุผาน้อย 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,480 
ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาเสียว   

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 244 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
780 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

8 ซ่อมบํารุงทางเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สาย ชย.ถ. 99-001  
บ้านขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า 
ตําบลบุ่งคล้า  
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ซ่อมบํารุงทางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สาย ชย.ถ. 99-001 บ้านขวาน้อย-
บ้านบุ่งคล้า ตําบลบุ่งคล้า อําเภอเมืองชัยภูม ิ
จังหวัดชัยภูม ิ

1,689,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบุ่งคล้า  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการซ่อมบํารุงทางเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 750 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,689,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 131-08 
สายบ้านหนองไข่นุ่น-
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
นุสรณ์ หมู่ที่ 8 ตําบลหนองไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 131-08 สายบา้น
หนองไข่นุ่น-โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 815 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 
เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,260 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 65 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 200 
คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

10 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตรหัสทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.  
69-001 สายบ้านโนน
เหลี่ยม - บ้านโนนมะเกลือ 
(ช่วงบ้านโนนคูณ - บ้านกุด
ขมิ้น) ตําบลนาฝาย  
อําเภอเมืองชัยภูม ิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 950 หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาฝาย  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 5,180 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
11,832 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

11 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.  
23-001 ถนนเทศบาล 1 
(บ้านนางบุญเรือง นารีรักษ-์
บ้านนางจีรวรรณ นารินทร์) 
บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 3  
ตําบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหสั
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 23-001 ถนน
เทศบาล 1 (บ้านนางบุญเรือง นารีรักษ-์บ้าน
นางจีรวรรณ นารินทร์) บ้านลาดใหญ่  
หมู่ที่ 3 ตําบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 752.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,760 ตารางเมตรพร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการ จํานวน 2 ปูาย 

1,381,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ลาดใหญ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน จํานวน 846 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวน
ประชากร 3,574 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,381,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 เสริมผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายคุ้มหนองกะโตวา 
- ฝายเมืองทองพัฒนา 
บ้านเมืองทองพัฒนา  
หมู่ที่ 12  ตําบลซับสีทอง 
อําเภอเมืองชัยภูม ิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
สายคุ้มหนองกะโตวา - ฝายเมืองทองพัฒนา
บ้านเมืองทองพัฒนา หมู่ที ่12 ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 600 เมตร  หนา 0.04 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 
ตารางเมตร 

700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลซับสีทอง  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 168 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
358 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

700,000 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 96-001  
สายบ้านห้วยม่วง-ฝายหว้ย
แคน บ้านหว้ยมว่ง หมู่ที่ 13 
ตําบลบ้านเล่า  
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 96-001 สายบา้น
ห้วยมว่ง-ฝายห้วยแคน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 393 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,358 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเล่า  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 318 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
588 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ  
8-016 สายทางวัดเอีย่ม 
ชโรธร หมู่ที่ 3 ตําบลโคกสูง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทาง ชย.ถ 8-016 สายทางวัดเอี่ยมชโรธร 
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 378 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,268 
ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคกสูง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 491 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชาชน 
1,019 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 67-003 สาย 
บ้านหนองกุงใหม–่บ้านธาตุทอง 
บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 
ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขยีว 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 5 
เมตร ยาว 641 เมตรหนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,205 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ธาตุทอง  

อําเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน ์
จํานวน 443 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,486 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

16 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.  
86-011 สายรอบหมู่บ้านดงเมย 
บ้านดงเมย หมู่ที่ 5  
ตําบลบ้านดอน  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250  
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เลขที่  
ทถ-7-201 

810,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านดอน  
อําเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 186 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
567 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

810,000 

17 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.  
86-008 สายทางบ้านฉนวน-
คุ้มน้อยทรายงาม  
บ้านฉนวน หมู่ที่ 10  
ตําบลบ้านดอน  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600  
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เลขที่  
ทถ-7-201 

940,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านดอน  
อําเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 179 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
703 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

940,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 7/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ. 36-028 
สายฝายน้ําล้นบ้านกุดศรีภูมิ 
ถึง ฝายน้ําล้นบา้นโนนสาทร 
บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 5 
ตําบลกุดยมอาํเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 246 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ 
ทถ-2-203 พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ปูาย  

713,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดยม  
อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 757 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
2,906 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

713,000 

19 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูทับด้วย 
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต จาก
สายทางหลวงหมายเลข ชย. 
6017 ชย.ถ. 30-021 ถึง
บ้านนายประจวบ ชัยมีเขียว 
หมู่ที่ 2 ตําบลกุดยม  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิว 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.50 
เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พร้อมไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
บํารุงรักษาทางแบบที ่บร-306/56 พร้อม
ปูายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ปูาย 

984,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดยม  
อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
การปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต เป็นการสร้าง
งานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน  
588 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 2,278 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

984,700 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 31-024 สายดอนปูุตา 
หมู่ที่ 3 ตําบลกวางโจน 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ -2-203 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 282 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
540 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 8/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 31-031 สายหน้า
โรงเรียนกวางโจนศึกษา  
หมู่ที่ 14 ตําบลกวางโจน 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ -2-203 

700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 182 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
691 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

700,000 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 31-023 สายวัดปุา-
หนองจ่านูน หมู่ที่ 12  
ตําบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ -2-203 

830,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 372 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,518 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

830,000 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 สายบ้าน
นายจรัญ ชาลีเครือ เลียบลํา
ห้วย หลังร้านค้าชุมชน 
ตําบลหนองโดน  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

ปริมาณขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 550.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

1,314,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองโดน  

อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
5,752 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,314,500 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 9/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองหญา้ข้าวนก  
หมู่ที่ 18 ตําบลละหาน 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 610 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,660 ตารางเมตร งานดินลูกรังบดอัดแน่น 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 610 เมตร สูง 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 549 ลูกบาศก์เมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาน  
อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 12,756 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

25 กลุ่มทําขนมจีนน้าํยาตอ่ยอด
ขนมจีนตากแห้งและผลผลิต
ทางการเกษตรตากแห้ง 
บ้านละหาน หมู่ที ่1  
ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูม ิ

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้ความรู้และต่อยอด
การทําขนมจีนอบแห้ง และประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดย
จัดอบรมจํานวน 1 รุ่น 1 วัน ผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด 20 คน  

91,668 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาน   
อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมกลุ่ม
ทําขนมจีนน้ํายาที่มกีารดําเนินการอยูก่อ่นแล้ว  
และได้เพิ่มมูลค่าผลผลิตภัณฑ์ด้านการทําขนมจีน
ตากแห้ง ใหแ้ก่สมาชกิจํานวน 20 คน พร้อมทั้ง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม เช่น 
บรรจุภัณฑ์ เครื่องซีลสญุญากาศ เตาอบลมร้อน 
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

91,668 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโคกหนองแดง  
หมู่ที่ 10 ตําบลส้มปุอย 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 523 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,625 ตารางเมตร 

1,700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลส้มปุอย  
อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 7,345 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,700,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 10/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย
เสริมผิวด้วย Asphaltic 
Concrete ถนนสาย 
บ้านหนองบัวใหญ่ - 
เทศบาลตําบลจัตุรัส (ช่วง
แยกร้านเจก๊แพ่ง-ร้านชาย
ทุ่ง) หมู่ที่ 7 ตําบลหนองบัว
ใหญ่ อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840.00 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

540,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองบัว
ใหญ่ อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิว
ด้วย Asphaltic Concrete เป็นการสรา้งงานสร้าง
อาชีพโดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
เกษตร ได้รับผลประโยชน์จํานวน 7,387 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

540,000 

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย
เสริมผิวด้วย Asphaltic 
Concrete ถนนสายบ้าน
หนองบัวใหญ่ - เทศบาล
ตําบลจัตุรัส (ช่วงประตู
โรงเรียนหนองบัวใหญ-่
ตลาดชุมชน) หมู่ที่ 1  
ตําบลหนองบัวใหญ ่ 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 406.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,248.00 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

953,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองบัว
ใหญ่ อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิว
ด้วย Asphaltic Concrete เป็นการสรา้งงานสร้าง
อาชีพโดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
เกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ จาํนวน  
7,387 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

953,000 

29 ซ่อมสร้างถนน Asphaltic 
Concrete โดยวิธ ี
Pavement ln 
PlaceRecycling สายหลัง
โรงพยาบาลจัตุรัส – โคกเสา
เล้า (ช่วงหลัง ร.พ. - ทาง
รถไฟ) หมู่ที่ 7  
ตําบลหนองบัวใหญ ่ 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 915.00
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,575.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2,174,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองบัว
ใหญ่ อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการซ่อมสร้างถนน Asphaltic 
Concrete โดยวิธ ีPavement ln Place 
Recycling เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจา้ง
แรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชน
ได้รับประโยชน์จํานวน 7,387 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

2,174,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 11/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ 72-031 
สายบ้านนกเขาทอง- 
ซับจันทร์แดง  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240  
ตารางเมตร 

880,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 4,587 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

880,000 

31 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนเทศบาล 10 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ 
4-0008 ชุมชนหนองไผ่
เหนือ หมู่ที่ 1  
ตําบลหนองไผ่  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ  

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 660 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,300 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 
ทถ.-7-201 

1,215,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแก้งคร้อ 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวน 4,530 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 8,623 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,215,000 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริม 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ชย.ถ 50-006 สายทางแยก
ทางหลวง สายแยก ทล. 
201 บ้านปุาเส้ียว ไปหนอง
แห้ว เขตรอยต่อตําบลหนอง
ขาม บา้นปุาเส้ียว หมู่ที่ 6 
ตําบลช่องสามหมอ  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,455 ตารางเมตร  
ตามแบบเลขที่ ทถ. -7-201 

855,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลช่องสามหมอ 

อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 2,361 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 5,905 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

855,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 12/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เช่ือม
หมู่บ้าน บา้นปุาหม้อ  
หมู่ที่ 7 - บ้านโปร่งสังข์  
หมู่ที่ 6 ตําบลโคกกุง  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.03 เมตร 
ตามแบบเลขที่ ทถ. -7-201 

1,360,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกกุง อาํเภอ

แก้งคร้อ จังหวัดชยัภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 3,143 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 10,469 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,360,000 

34 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานการนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพ  
ตําบลโคกกุง อาํเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้สตรีและประชาชนในการ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง การ
ทําลูกประคบสมุนไพร จาํนวน 2 รุ่น  
รุ่นละ34 คน 
2. ส่งเสริมการนวดแผนไทย สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับสตรี/ประชาชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 และมีรายละเอยีด
งบประมาณ ดังนี้ ค่าตอบแทน 180,000 
บาท ค่าใช้สอย 210,800 บาท ค่าวัสดุ 
33,440 บาท 
 

424,240 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกกุง 

อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมการ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและทําลูก
ประคบสมุนไพร ให้แก่ประชาชนที่ได้รับกระทบจาก
โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) จํานวน 68 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี
 

424,240 

35 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานการทําพรมเช็ด
เท้า ตําบลโคกกุง  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอาย ุจํานวน 
1 รุ่น 50 คน เพื่อพัฒนาทกัษะด้านอาชพี  
2. ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลโคกกุง 

23,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกกุง 

อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมการทําพรมเช็ดเท้า
และวัสดุประกอบการอบรม ให้แก่ผู้สูงอายุที่
ครอบครัวที่ได้รับกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี
 

23,700 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 13/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองขามใต้- 
โคกกุง บ้านหนองขามใต้ 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองขาม 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 
ตามแบบ ทถ. -2-203 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองขาม อําเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชยัภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนผู้ได้รับประโยชน ์
จํานวน 2,339 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
7,326 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ 81-006 
สายบ้านสะเดาหวาน  
หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านแก้ง 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ. -2-203 

1,018,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแก้ง 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนผู้ได้รับประโยชน ์
จํานวน 2,696 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
7,996 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,018,000 

38 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนประชารวม
มิตร หมู่ที่ 3, 11, 14  
ตําบลนาหนองทุ่ม  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,268.50 เมตร  
หนา 0.03 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณพื้นที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 7,611 
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกาํหนด 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนผู้ได้รับประโยชน ์
จํานวน 3,211 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
11,028 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 14/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย ถ. 135-11 
สายบ้านเลิงทุ่ม- 
สระเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 3  
ตําบลหลุบคา  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร ปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,780  
ตารางเมตร ตามแบบ ทถ. -2-201 (1)  
ทถ.-2-202 

1,250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุบคา  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
จํานวน 1,924 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
6,474 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,250,000 

40 เสริมผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
132-74 สายถนนสระแคน-
ทางหลวง 2389  
บ้านสระแคน หมู ่8  
ตําบลหนองไผ่  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 340 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 242 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,668 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบเลขที่ ทถ. -7-201) 

680,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่ อําเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชยัภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสติก 
คอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้าง
แรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชน
ได้รับประโยชน์จํานวน 270 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 489 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

680,000 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนมะค่าง  
หมู่ที่ 17 ตําบลบ้านหัน 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 623.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,115.00 
ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ถน 204/56 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหัน  

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 213 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
780 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 15/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 117-083 เส้นทาง
สายบ้านส้มกบ หมู่ที่ 10 
สายที่ 1 ตําบลสระโพนทอง 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบเลขที ่ 
ถน 204/56 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระโพนทอง 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 808 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
3,115 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 120-04 เส้นทางสาย
บ้านฉนวน-บ้านโนนงิ้ว  
หมู่ที่ 10 บ้านฉนวน  
ตําบลหนองข่า 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 708.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบเลขที ่ 
ถน 204/56 

1,233,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองข่า  

อําเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 177 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
721 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,233,000 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 76-012 
สายทางวัดปาุไผ่งาม ถึงนา
นายทองอินทร์ อินกกผึ้ง 
บ้านกลาง หมู่ที่ 1 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 780 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,340 
ตารางเมตร 

1,670,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนทอง  

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 145 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
318 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันทีป 

1,670,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 16/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
133.-05 สายบ้านสารจอด
ใหม่-บ้านดอนหัน สาย 2 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7  
ตําบลหนองโพนงาม  
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 582.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,328.00 
ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองโพนงาม 
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้า ประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน 
210 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 684 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

46 ก่อสร้างเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจริญ
พานิชย ์รหัสสายทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ. 03-014  
บ้านยาง หมู่ที่ 1 

ขนาดกวา้ง 8.00-12.00 เมตร ยาว 889 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 8,444 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ 
ทถ -7-201 

3,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเกษตร
สมบูรณ์  

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้าง
แรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชน
ได้รับประโยชน์จํานวน 1,317 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 2,951 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

3,000,000 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) สายซอย 
ปศุสัตว์ - ทางเข้าวัดปาุ
เฉลิมชัยมงคล หมู่ที่ 5 
ตําบลบ้านยาง  
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 273 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ถน -204/56 

670,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านยาง  

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 300 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
799 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

670,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 17/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 91-003 
สายรอบเส้นทางบ้าน  
นางณัฐชล เหล่าระวะ  
หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านเปูา 
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 586 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบ เลขที่ ถน-
202/56 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเปูา  

อําเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 76 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร  
352 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 37-004 
เส้นทางสายรอบเส้นทาง
บ้านโนนตุ่น-วัดปุาภูน้อย
สันติธรรม หมู่ 7  
บ้านโนนตุ่น หมู่ 7  
ตําบลกุดเลาะ  
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 586 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบ เลขที่ ถน-
202/56 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดเลาะ  

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 76 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
251 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

50 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ
ทอผ้าพื้นเมืองลายสาวบา้น
แต้ 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
ทอผ้าพื้นเมืองลายสาวบา้นแต้และการทอ
ผ้าพื้นเมืองอัตลักษณ์สาวบ้านแต ้11 สี 
จํานวน 90 คน ฝึกอบรมรุ่นละ 30 คน 
จํานวน 3 รุ่น รุ่นละ 5 วัน 
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
ออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้า จํานวน 30 
คน จํานวน 1 รุ่น ๆ ละ 5วัน  
กิจกรรมที่ 3 การออกแบบและสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ค่าออกแบบโลโก้และสร้างบรรจภุณัฑ์ 

229,780 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านยาง  

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร
การทอผ้าพื้นเมืองลายสาวบ้านแต้การออกแบบ
และการตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมทั้งการออกแบบและ
สร้างบรรจุภัณฑ์ค่าออกแบบโลโก้และสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ ให้แก ่สมาชิกในกลุ่มอาชีพ 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

229,780 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 18/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ส่งเสริมการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทาง
การเกษตร (แหนมเห็ดและ
เห็ดสวรรค์) 

ฝึกอบรมประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
บ้านเปูา จํานวน 8 ชุมชน ๆ ละ 5 คน 
จํานวน 40 คนต่อรุ่นเป็นจํานวน 8 รุ่น 8 
วัน รวมทั้งสิน้ 320 คน เพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร 
(แหนมเห็ดและเห็ดสวรรค์) 

200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ้านเปูา 
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมการแปรรูปผลิต
แหนมเห็ดและเห็ดสวรรค์และสนับสนุนวัสดุ
ประกอบการอบรม ให้แก่ประชาชน 320 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

200,000 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางถนนเชื่อม
ระหว่างบ้านนกเจ่า หมู่ที2่ - 
บ้านสระ หมู่ที1่0  
ตําบลโนนกอก 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบทเลขที่ ถน 204/56 

1,493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนกอก  

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 652 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
2,690 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,493,000 

53 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 25-
029 สายทาง ถนน
พิทักษ์สันต ิหมู่ที่ 9  
บ้านตลาดหนองบวัแดง
ตําบลหนองบัวแดง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต จํานวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,800.00 ตารางเมตร 

1,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวแดง   

อําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชน์ประชาชน จํานวน 1,022 
ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,296 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 19/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 63-004 สาย 
บ้านหนองเป็ด - บ้านปาก
ห้วยเด่ือ ตําบลท่าใหญ่ 
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 63-004 สาย
บ้านหนองเป็ด - บ้านปากห้วยเด่ือ  
บ้านหนองเป็ด หมู่ที ่1 ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 454 เมตร หนา 0.015 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -2-202 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าใหญ ่ 

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 585 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
2,208 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

55 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
111-007 สายบ้านนางแดด
โคก – ห้วยหินหนีบ  
บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1 
ตําบลวังชมภู  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยปูผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 5 ตารางเมตร 
ยาว 756 ตารางเมตร หนา 0.04  
ตารางเมตร หรือมีปริมาตรผิวแอสฟัลท์ติก
ไม่น้อยกวา่ 3,780 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,228,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังชมภ ู 

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยปูผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชน ์จํานวน 950 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 3,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,228,000 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 42-007 สายบา้นหว้ย
กนทาเหนือ-บ้านหว้ยมว่ง 
บ้านห้วยกนทาเหนือ  
หมู่ที่ 17 ตําบลคูเมือง 
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

1,736,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลคูเมือง  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์  
5 หมู่บ้าน จํานวน 1,075 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวน
ประชากร 3,425 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,736,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 20/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 33-025 
สายปุาชา้ - ห้วยไผ่งาม  
หมู่ 9 บ้านนาชุมแสง  
ตําบลกุดชุมแสง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง คสล. ไม่น้อยกวา่ 
2,840 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดชุมแสง  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 534 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
3,310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

58 ฝึกอบรมทําขนมขา้วตังหน้า
สมุนไพร (แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร) ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลหลวงศิริ 
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

ฝึกอบรมวธิีทําขนมขา้วตังหน้าสมุนไพร  
มีกําหนด 2 วัน วันละ 50 คน รวมจํานวน 
100 คน 

35,710 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลวงศิริ 
ตําบลหนองบัวแดง 
อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมฝึกทักษะหลักสูตร
ทําขนมข้าวตังหน้าสมุนไพรพร้อมวัสดุประกอบการ
อบรม ให้แก่ประชาชนทีว่่างงานและว่างจากการทาํ
เกษตร 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

35,710 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 8 บ้านสะพุงเหนือ 
ตําบลหนองแวง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสะพุงเหนือ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,200 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย 

640,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแวง 

อําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 4,689 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
15,412 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

640,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 21/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านวังทอง หมู่ที่ 11  
ตําบลถ้ําววัแดง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บา้นวังทอง หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 
ช่วง กม. 0+000 ถึง 0+487 ระยะทาง 487 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร 

697,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลถ้ําววัแดง  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 340 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
895 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

697,000 

61 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ชย.ถ. 85-003 เส้นทาง 
ถนนกลางบ้านหินตั้ง  
บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4  
ตําบลบ้านชวน  
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 204 
เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 769 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ -7-201 

1,237,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านชวน  

อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภ ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชน ์จํานวน 1,835 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 5,382 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,237,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 22/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยเสริมวัสดุที่ผสม 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
จอมแกว้ - โนนแปะ หมู่ที่ 3 
ตําบลเกาะมะนาว  
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 636 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ตามแบบมาตรงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ 
ทถ. 7-201 (1) ทถ. 7-601  

1,286,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะมะนาว 

อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการ
สร้างงานสร้างอาชีพโดยจา้งแรงงานในการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 939 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
3,187 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,286,000 

63 ก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 
16 (ถนนรอบบึงชวน)  
หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 17 
ตําบลบ้านชวน  
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

กว้าง 5 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,725  
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ พร้อมรื้อถนนเดิมออก ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01 พร้อมปูายโครงการ 

1,736,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบําเหน็จ
ณรงค์ อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 687 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,183 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,736,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 23/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ 87-013 สายเลียบ
คลองห้วยทราย ถนนจัตุรัส-
บําเหน็จฯ เช่ือมบา้น
หนองคร้อ ตําบลบ้านตาล 
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 3,020 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐาน ทถ. -2-204 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านตาล  

อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 1,506 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
4,698 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบสระหนอง
แหว-่หนองแวง หมู่ที่ 14,20 
ตําบลบ้านเพชร  
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,800 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร  

อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 373 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,197 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

66 ปรับปรุงผิวทางถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-016 
สายทางบ้านโนนแดง  
หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ ์
หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 5.90 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 
1.05 เมตร) ยาวรวม 0.805 เมตร (ช่วงที่ 1 
กม. 0+080 ถึง กม. 0+150 ช่วงที่ 2 กม. 
0+785 ถึง กม. 0+950 ช่วงที่ 3 กม. 
1+380 ถึง กม. 1+455 ช่วงที่ 4 กม. 
2+720 ถึง กม. 2+765 ช่วงที่ 5 กม. 
3+095 ถึง กม. 3+545) หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกวา่ 
4,750 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  

อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงผิวทางถนน 
แอสฟัลต์คอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดย
จ้างแรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 996 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 2,463 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 24/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางเข้า
หมู่บ้าน บา้นสงแคน หมู่ที่ 6 
ตําบลชีบน อาํเภอบา้นเขวา้ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร  

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลชีบน  

อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าวัดหวา้เฒ่า - 
บ้านนายประยงค์ เปี่ยมศิริ 
บ้านหวา้เฒ่า หมู่ที ่1  
ตําบลภูแลนคา  
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 718 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 430 ลูกบาศก์เมตร. พร้อมถมดิน
ไหล่กว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ. -2-202 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลภูแลนคา  
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 389 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,172 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ. 109-10 
บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 
ตําบลลุ่มลําช ี 
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 278 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,390.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ ทถ -2-202  

875,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลลุ่มลําชี 
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 3,022 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
9,615 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

875,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 25/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ. 109-02 
บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5  
ตําบลลุ่มลําชี อําเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 278 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,390.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -2-202 

875,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลลุ่มลําชี 
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนชาวตาํบลลุ่มลําชี 
จํานวน 3,022 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
9,615 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

875,000 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเหมืองยาง- 
หนองง้ิว บ้านห้วย หมู่ที่ 8 
ตําบลตลาดแร้ง  
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 690 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลตลาดแร้ง  
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 157 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
618 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 11-011 
สายบ้านเขว้า หมู่ 1 (นอก
เขต) - ลําห้วยยางบา่  
ตําบลบ้านเขวา้  
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 927 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 3,244.50 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -2-204 

1,880,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่งทอง 
อําเภอบา้นเขวา้ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,224 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
6,290 คน เกษตรกรประมาณ 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,880,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 26/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ก่อสร้างถนนแอสฟัสตกิส์ทับ
ผิวจราจรเดิมทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ 14-004  
สายเจริญราษฎร์ (แยก 
ชย.ถ 14-001-ชย.ถ 14-
002) ตําบลบ้านเขวา้ 
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5.00 ตารางเมตร  
ยาว 640.00 ตารางเมตร หนา 0.05  
ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,200 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล 

1,270,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ้านเขวา้  
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสท์ับผิว
จราจรเดิม เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้าง
แรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชน
ได้รับประโยชน์จํานวน 3,010 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 8,426 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,270,000 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 (ช่วงบ้านนาย
หลวย จวงเงิน-บ้านไร่
ทองคํา) ตําบลบ้านเขว้า 
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาว 212.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาล 

458,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ้านเขวา้  
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 3,010 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
8,426 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

458,000 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพนังเส่ือ หมู่ที่ 5 
สายแยกทางหลวงแผ่นดิน 
หมาย 2170 ซอย 7 - เช่ือม
ซอย 5/ 1 บ้านพนังเส่ือ  
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบัวระเหว 
อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนัง
เส่ือ หมู่ 5 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2170 ซอย 7 - เช่ือมซอย 5/1 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 571.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง รวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,855.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทถ -2-201 (1) , ทถ -2-202 
(ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อ) (แผน่ที่ 
11,13) 

1,748,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวระเหว  

อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,500 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
5,874 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,748,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 27/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
7-0003 สายบ้านโคกสะอาด 
ถึง บ้านภูเขาทอง  
บ้านภูเขาทอง หมู่ 9 จํานวน 
2 ช่วง กม.0+100 ถึง กม.
1+140 บ้านภูเขาทอง  
หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสะอาด 
อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 7-0003 สายบา้นโคกสะอาด ถึงบ้าน
ภูเขาทอง บา้นภูเขาทอง หมู่ที่ 9 จํานวน 2 
ช่วง กม.0+100 ถึง กม.1+140 กว้าง 6.00 
เมตร ยาวรวม 1,040 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
5,500 ตารางเมตร  

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคก
สะอาด  

อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีต ผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า ประชาชน
ได้รับประโยชน์จํานวน 423 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 1,259 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 30-001 สายบา้นหว้ย
แย้ - บ้านใหม่สามัคคี ช่วง
บ้านห้วยแย้ หมู่ที ่13 -  
บ้านห้วยยางกลาง หมู่ที ่11 
ตําบลห้วยแย ้ 
อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง
ท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ. 30-001  
สายบ้านห้วยแย ้- บ้านใหม่สามัคคี (ช่วง
บ้านห้วยแย้ หมู ่13 - บ้านห้วยยางกลาง 
หมู่ 11) ขนาดผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบเลขที่ ทถ -2-201 (1) และแบบเลขที่ 
ทถ. -2-202 

1,721,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลห้วยแย ้
อําเภอหนองบัวระเหว 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 157 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
618 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,721,000 

78 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายกวา้ง-บ้านนาย
วัลลพ บ้านวังกะทะ  
หมู่ที่ 14 ตําบลวังตะเฆ่ 
อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
นายกว้าง - บ้านนายวัลลพ บ้านวังกะทะ 
หมู่ที่ 14 ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 
0+630 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่  

อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 423 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,259 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 28/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ. 119-002 
ถนนสายบา้นหนองตานา -
ทางหลวงหมายเลข 2354  
บ้านหนองตานา หมู่ที ่3 
ตําบลโสกปลาดกุ  
อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,825 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ 
ทถ -2-201 (1)  

1,250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโสกปลาดกุ 

อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 1,345 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
4,340 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,250,000 

80 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 66-
004 สายโนนศิลา- โคกยาว 
ตําบลทุ่งลุยลาย  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 66-004  
สายโนนศิลา- โคกยาว ตําบลทุ่งลุยลาย  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว450 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีปริมาตรผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
4,625 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลคําบลทุ่งลุยลาย 
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,171 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร  
6,168 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

81 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
ผสมยางพารา สายบ้านน้ําพุ
ปางวัว ตําบลคอนสาร 
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกผสมยางพารา 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร 
และกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลคอนสาร  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกผสม
ยางพารา เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้าง
แรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชน
ได้รับประโยชน์จํานวน 767 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 1,387 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 29/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้มหว้ยโปร่ง  
หมู่ที่ 9 บ้านดงปุาเปือย 
ตําบลทุ่งพระ  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุ้มห้วยโปร่ง หมู่ที ่9 บ้านดงปุาเปือย 
ตําบลทุ่งพระ อําเภอคอนสาร จังหวัดชยัภูมิ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไม่น้อยกวา่ 
2,720.00 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งพระ 

อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 166 ครัวเรือน คิดเป็น จํานวนประชากร 
496 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางสมควร 
เจริญกุล –นานายแถว 
โสภณ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า 
ตําบลโนนคูณ  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพ ปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,400 ตารางเมตร 

1,324,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนคูณ  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 289 ครัวเรือน คิดเป็น 
จํานวนประชากร 984 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,324,000 

84 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ปูแอสฟัลท์ติก สายหน้า 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
ดงกลาง อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการป ู
แอสฟัลท์ติก สายหนา้ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงกลาง ขนาด กวา้ง 8 เมตร ยาว 
630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงกลาง  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปู 
แอสฟัลติก เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้าง
แรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชน
ไดร้ับประโยชน์จํานวน 412 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 1,246 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 30/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ. 64-014 สาย
บ้านนาเลา - บ้านนาเกาะ 
ตําบลทุ่งนาเลา  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 64-014 สายบา้นนา
เลา - บ้านนาเกาะ  
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 655 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 384 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีปริมาตรผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
4,811 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งนาเลา  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,171 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
6,496 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ. 138 – 031 
สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 
(คุ้มดาวสวรรค์)  
ตําบลห้วยยาง  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 138-031 สายบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 8 (คุ้มดาวสวรรค์) กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

985,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลห้วยยาง 
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 455 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,292 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

985,000 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ. 138 - 039 
สายบ้านโนนสวรรค์ (หน้า
วัดเนินพระจันทร์ - บ้าน
ห้วยยางใหญ่) หมู่ที่ 8  
ตําบลห้วยยาง  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 138-039 สายบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 8 (หน้าวัดเนินพระจันทร์)-
บ้านห้วยยางใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 310 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,240 ตารางเมตร 

766,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลห้วยยาง 
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 455 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,292 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

766,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 31/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงงานมะม่วง
ดอง-ภูกระแต หมู่ที่ 7  
ตําบลบ้านโสก  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1,247,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านโสก  

อําเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 698 ครัวเรือน คิดเป็น จํานวนประชากร 
1,615 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,247,000 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวัดม่วง หมู่ที่ 1 - 
บ้านโนนเขวา หมู่ที ่8  
ตําบลยางหวาย  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวดั
ม่วง หมู่ที่ 1 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 691 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,455  
ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลยางหวาย  

อําเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน  184 ครัวเรือน คิดเป็น จํานวนประชากร 
611 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกมั่งงอย  
หมู่ที่ 2 สายไปฟาร์มกบ 
ตําบลโคกมั่งงอย  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายไปฟาร์มกบ
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 284 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จํานวน 1 ปูาย 

583,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลยางหวาย  

อําเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนชาวตาํบลโคกมั่ง
งอย จํานวน 2,448 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวน
ประชากร 6,778 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

583,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 32/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านประชาแสน
สุข - บ้านโสกหาด (ชว่งที่ 2) 
ตําบลห้วยไร่  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านประชาแสนสุข-บ้านโสกหาด  
(ช่วงที่ 2) กว้าง 5 เมตร ยาว 575 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยไร่  

อําเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,100 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
5,596 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายรอบสระคลองตา
เข็ม) บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ 9 ตําบลโนนสะอาด 
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบ
สระคลองตาเข็ม) บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 9 ตําบลโนนสะอาด ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 544 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง 

1,700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนสะอาด 
อําเภอคอนสวรรค์ 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้า ประชาชนได้รับประโยชน์จํานวน 
1,718 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
5,387 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,700,000 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ. 121-09
สายบ้านฝาย หมู่ที่ 1 - 
ฟาร์มไก่บ้านหนองตาไก้ 
ตําบลหนองขาม  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ปูาย 

1,698,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองขาม  

อําเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 381 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,302 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,698,700 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 33/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน
คอนกรีตเดิมโดยเสริมผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายรอบหวัหนองออ้  
หมู่ที่ 11 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดย
การปูแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบหวัหนองอ้อ 
หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 480 
เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบมาตรฐาน 

669,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลคอนสวรรค์
อําเภอคอนสวรรค์ 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต
เดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จํานวน 254 ครัวเรือน คิดเปน็จํานวน
ประชากร 724 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

669,000 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยกถนน 2047
บ้านนายสพุจน ์สู้ศึก -อู่ซ่อม
ช่างบาส หมู่ที ่8  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,124 
ตารางเมตร 

584,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลช่องสามหมอ 
อําเภอคอนสวรรค์ 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 306 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
820 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

584,000 

96 เสริมผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายหน้าวัดภูมิ
รัตนารามเทศบาล  
ตําบลคอนสวรรค์  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ผิวทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 4,050 ตารางเมตร  

1,585,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
คอนสวรรค์ 

อําเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 4,420 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,585,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 34/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

97 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.
139-31 สายบ้านวังตาลาด
สมบูรณ์ ซอย 1 บ้านวังตา
ลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4  
ตําบลห้วยยายจิว๋  
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ. 
2-303 

8,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยายจิว๋ 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 223 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 823 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

8,000,000 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 70 - 015 
สายบ้านโนนเจริญ -  
เขาน้อย หมู่ที่ 14  
ตําบลนายางกลัก  
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 70-015 
สายบ้านโนนเจริญ-เขาน้อย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร 

625,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนายางกลัก 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 203 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
646 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

625,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 35/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ซ่อมสร้างเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวธิ ี
PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ 110-01  
บ้านห้วยเกต-ุบ้านยางเกี่ยว
แฝก บา้นเขากี-่บ้านหนอง
กระโจม หมู่ที่ 14 และ  
หมู่ที่ 16 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,107.40 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,752 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงชนบท ตําบลวะตะแบก  
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชยัภูม ิ

3,719,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวะตะแบก  
อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตโดยวธิ ีPAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจา้ง
แรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชน
ได้รับประโยชน์จํานวน 3500 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 14,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

3,719,000 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 139-37 สายบา้นวัง
สมบูรณ์ ซอย 2 บ้านวัง
สมบูรณ์ หมู่ที่ 16  
ตําบลห้วยยายจิว๋  
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01 

759,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยายจิว๋ 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 208 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
606 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

759,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 36/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 70-008 
สายบ้านโคกสะอาด-บ้านน้ํา
ลาด ตําบลนายางกลกั 
อําเภอเทพสถิต 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 263 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,052 
ตารางเมตร 

545,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนายางกลัก 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 261 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
932 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

545,000 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ. 100-040 
บ้านศิลาทอง (สายบ้านนาง
จุฑามาส-บ้านนายธนโชติ) 
บ้านศิลาทอง หมู่ที ่6  
ตําบลโปุงนก  
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท 

904,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงนก  

อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 409 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,295 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

904,000 

103 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริม
ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ชย.ถ. 1-0026 สายบา้น
หนองโดน - บ้านสามสวน 
ตําบลสามสวน  
อําเภอบา้นแท่น  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 274 
เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมไหล่ทาง 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 
เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -7-
201 

650,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามสวน  
อําเภอบา้นแท่น  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 636 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 2,317 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

650,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 37/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) ทางหลวง
ท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ. 
118-006 สายบ้านโคก
สะอาด หมู่ที ่8 - บ้านสาม
สวนใต้ หมู่ที่ 9 ตําบลสาม
สวน อําเภอบา้นแท่น 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 495 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ ทถ -2-203 

1,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามสวน  
อําเภอบา้นแท่น  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 967 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
3,548 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,100,000 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายทางรอบ
แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าํ
บ้านแท่นบ้านสีมาทอง  
หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านแท่น 
อําเภอบา้นแท่น  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายทางรอบแหล่งท่องเท่ียว 
อ่างเก็บน้ําบา้นแท่น บา้นสีมาทอง 
หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านแท่น อําเภอบ้านแทน่ 
จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 638 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแท่น อา้งอิงแบบมาตรฐาน
งานทาง สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ ทถ -2-203 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแท่น  
อําเภอบา้นแท่น  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,530 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
8,443 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางหลวงท้องถิ่น 
สายบ้านเต่า หมู่ที่ 1 -  
บ้านดอนดู่ หมู่ที ่5  
ตําบลบ้านเต่า  
อําเภอบา้นแท่น  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง
ท้องถิ่น สายบา้นเต่า หมู่ที่ 1 - บ้านดอนดู่ 
หมู่ที่ 5 (สายลําหว้ยยาง) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 735 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,940 
ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ้านเต่า  
อําเภอบา้นแท่น  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,594 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
9,340 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 38/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังวัดบ้านลาด
ชุมพลบ้านราษฎร์ภักด ี 
หมู่ที่ 13 ตําบลเจาทอง 
อําเภอภักดีชุมพล 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 279 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,395 ตารางเมตร 

814,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเจาทอง 

อําเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 165 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

814,000 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้มน้อย  
บ้านสามแยกดงสวรรค์  
หมู่ที่ 5 ตําบลแหลมทอง 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ชย.ถ. 142-04  

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

817,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแหลมทอง 
อําเภอภักดีชุมพล 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 354 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,380 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

817,000 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 142-08 
สายไร่ธวัชชยั หมู่ที ่3  
บ้านซับเจริญ  

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 302.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,512.50 ตารางเมตร 

883,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแหลมทอง 
อําเภอภักดีชุมพล 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 248 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
813 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

883,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 39/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 ส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ โดยจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมอาชพี เช่น การผูกผ้าประดับ  
การจัดดอกไม้ การทําบายศรีให้กบั
กลุ่มเปูาหมายและประชาชนที่สนใจ 

166,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเจียง 

อําเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ ผู้ได้รับ
ประโยชน์จาํนวน 90 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี
 

166,000 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนางหนูแดง  
บ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 1 
ตําบลเจาทอง  
อําเภอภักดีชุมพล  
จังหวัดชัยภูม ิ

กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.05 เมตร 
ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
1,920 ตารางเมตร 

1,121,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเจาทอง 

อําเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 156 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
386 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,121,000 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. 
84-015 สายทาง  
บ้านหนองใหญ-่วัดถ้ําแสง
เทียน หมู่ที่ 5  
ตําบลบ้านเจียง  
อําเภอภักดีชุมพล  
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 587 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,348 ตารางเมตร  

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเจียง 

อําเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 480 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
3,800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 40/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ฝึกอบรมอาชพีตามความ
สนใจของประชาชน 
(กิจกรรมการสานตะกร้า
หวาย) ตําบลรังงาม  
อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

กิจกรรมการสานตะกร้าหวาย จํานวน 200 
คน 

305,950 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลรังงาม 

อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร
การสานตะกรา้หวาย ให้แก่ประชาชน จาํนวน  
200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

305,950 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงเรียนหนอง
แขมถึงหนองรัง  
บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 
ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง่า 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงเรียนหนองแขม ถึงหนองรัง  
บ้านหนองแขม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 563 เมตร หนา 0.15 เมตร  

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน 

อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 2,134 ครัวเรือนคิดเป็นจํานวนประชากร 
6,739 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 105 – 106 
เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิมไป
ทางทิศตะวันตกจนถึงหมุด
พิกัดเทศบาล ชุมชนโคก
น้อย ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 105 – 
106 เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางทิศ
ตะวันตกจนถึงหมุดพิกัดเขตเทศบาล  
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง
ตามสภาพ ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,650 ตารางเมตร 

957,000 เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,0730 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
35,948 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

957,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 41/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตาม
ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 
(ผลิตอิฐบล็อกประสาน) 

จัดอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการทําอิฐบล็อก
ประสาน จํานวน 50 คน 

100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโกทอง  
อําเภอซับใหญ ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) ดว้ยการอบรม
การทําอิฐบล็อกประสาน ให้แก่ประชาชนจํานวน 
50 คน สนับสนุนเครื่องอิฐบล็อก จํานวน 1 เครื่อง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

100,000 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย วี เอส เพลส 
อพาร์ทเมนต์ ชุมชนโนน
สาทร ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ว ี
เอส เพลส อพาร์ทเมนต ์ชุมชนโนนสาทร 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง
ตามสภาพ ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 

690,000 เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,0730 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
35,948 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

690,000 

118 ส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพ กลุ่มผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน
ทั่วไป (ประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด) 
ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด-19 

จัดอบรมให้ความรู้กบัประชาชน จํานวน 50 
คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน เพื่อเป็นการสรา้ง
อาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจา่ย ให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19 

104,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลซับใหญ่ 
อําเภอซับใหญ ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการจัดอบรมฝึกทกัษะอาชีพ
หลักสูตรการผลิตดอกไม้จันทน์และพวงหรีด  
พร้อมวัสดุและอปุกรณ์ประกอบการอบรม ให้แก่
ประชาชนจํานวน 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี
 

104,300 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 42/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

119 ส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
ประชาชนทั่วไป (ประดิษฐ์
ของชําร่วย) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 
ตําบลซับใหญ่  
อําเภอซับใหญ ่จังหวัดชยัภูม ิ

จัดอบรมให้ความรู้กบัประชาชน จํานวน 30 
คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน เพื่อเป็นการสรา้ง
อาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจา่ย ให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19 

105,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลซับใหญ่ 
อําเภอซับใหญ ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกทกัษะอาชพีหลักสูตร
การประดิษฐ์ของชําร่วย ให้แกก่ลุ่มสตรีแม่บ้าน 
ประชาชนจํานวน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

105,700 

120 เสริมผิวทาง Asphaltic 
Concrete สายบ้านตะโก
ทอง หมู่ที่ 5 - บ้านหนอง
ยางพัฒนา ตาํบลตะโกทอง 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 752.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
ไม่น้อยกวา่ 3,008 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบกาํหนดทบทวนราคา 

960,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโกทอง 
อําเภอซับใหญ ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 328 ครัวเรือน หรือคิดเป็น 921 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

960,000 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายสงัด – 
ท่าแก้ง บา้นโค้งน้ําตับ  
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านค่าย 
อําเภอเมืองชัยภูม ิ 
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบา้นนายสงัด – ท่าแก้ง บ้านโค้งน้ําตับ 
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านค่าย อําเภอเมืองชัยภมูิ 
จังหวัดชัยภูมิ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ 

580,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านค่าย  
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 596 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

580,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 43/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 10-018 
สายวัดเทพนิมิตร-วัดบุ่งสา
วะดาล หมู่ที่ 12  
ตําบลชีลอง  
อําเภอเมืองชัยภูม ิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ชย.ถ. 10-018 สายวัดเทพนิมิตร- 
วัดบุ่งสาวะดาล ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 356.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,780  
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 หรือลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืน้ที่ 

900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลชีลอง 
ตําบลชีลอง  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 143 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
471 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

900,000 

123 เสริมผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายสามแยก
โรงเรียน - ซับมะแหน่ง  
บ้านลาดผักหนาม หมู่ที ่6 
ตําบลซับสีทอง  
อําเภอเมืองชัยภูม ิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
สายสามแยกโรงเรียน – ซับมะแหน่ง  
บ้านลาดผักหนาม หมู่ที ่6 ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100  
ตารางเมตร 

630,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลซับสีทอง  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 258 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
683 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

630,000 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (สาย
หลังค่ายลูกเสือภักดีชุมพล) 
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 
ตําบลโพนทอง  
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (สายหลังค่ายลกูเสือภกัดีชุมพล)
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,020 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 153.00 ลูกบาศก์เมตร 

520,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนทอง 

อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 711 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,115 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

520,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 44/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 102-009 
(สายหว้ยนา) บ้านหนอง
หญ้ารังกา หมู่ที่ 4  
ตําบลโพนทอง  
อําเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสสายทางท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 102-
009 (สายห้วยนา) บ้านหนองหญ้ารังกา  
หมู่ที่ 4 ตําบลโพนทอง อาํเภอเมืองชัยภมูิ 
จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 
ตารางเมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 153.00 ลูกบาศก์เมตร 

530,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนทอง 

อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 461 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,086 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

530,000 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 128-004 สายโสกขี้ห ิ
บ้านกุดละลม หมู่ที่ 9  
ตําบลหนองนาแซง  
อําเภอเมืองชัยภูม ิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600  
ตารางเมตร 

1,050,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองนาแซง
อําเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 1,736 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,050,000 

127 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
ชัยภูม-ิสีค้ิว ซอย 2 เทศบาล
ตําบลจัตุรัส อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 269.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 
คสล. ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,076  
ตารางเมตร 

746,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลจัตุรัส
อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 11,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

746,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 45/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ 72-092 
สายบ้านโนนสง่า-คุ้มภูโค้ง 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,220  
ตารางเมตร 

870,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 913 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
3,136 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

870,000 

129 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนเทศบาล 3 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ 
4-0014 ชุมชนแก้งอรุณ  
หมู่ที่ 9 ตําบลช่องสามหมอ 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 291 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,455 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่  
ทถ. -7-201 

535,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแก้งคร้อ 
อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชน ์จํานวน 4,530 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 8,623 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

535,000 

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ 81-002 
สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที ่1 
ตําบลบ้านแก้ง  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐาน  
ทถ. -2-203 

701,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแก้ง 
อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 2,696 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
7,996 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

701,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 46/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

131 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
หยอดทองผ้าพิมพ์ลาย  
บ้านสระปทุม หมู ่9  
ตําบลหนองไผ่  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. ฝึกอบรมอาชพีให้กับประชาชน หลักสูตร 
การหยอดทองผ้าพิมพ์ลาย จํานวน 1 รุ่น  
30 คน เป็นเวลา 3 วัน 
2. ส่งเสริมอาชีพการหยอดทองผ้าพิมพล์าย 
เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได ้ลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชน 

115,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่ 
อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ 
ให้แก่ ประชาชนจาํนวน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

115,500 

132 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือและส่งเสริมด้าน
การตลาด หมู ่2  
ตําบลนาหนองทุ่ม  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีและมัด
ลายหมี่ จํานวน 2 วัน 18 คน 
2. ส่งเสริมทักษะการย้อมสีและมัดลายหมี่
เพื่อให้ได้สีและลายของผ้าไหมทอมือใหม้ี
ความหลากหลาย เป็นการสร้างอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้แก่สมาชกิวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก
หม่อนเล้ียงไหมบ้านหนองรวก หมู่ 2 

119,450 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การย้อมสแีละมัดลายหมี ่ให้แก่สมาชกิกลุ่มปลูก
หม่อนเล้ียงไหมบ้านหนองรวก จาํนวน 18 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี
3. ขอปรับลดวงเงินจาก 119,450 บาท  
เป็น 98,850 บาท ลดไป 20,600 บาท 

98,850 

133 ส่งเสริมสนับสนุนการทําไม้
กวาดดอกหญา้ หมู ่5 
ตําบลนาหนองทุ่ม  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้ด้านการตลาด จาํนวน  
1 วัน 30 คน 
2. เพิ่มปริมาณการผลิตไม้กวาดเพื่อให้ทนั
ต่อความต้องการของลูกค้าและให้ความรู้
ด้านการตลาด เพิ่มพูนแนวคิดขยายมุมมอง
และสามารถเพิ่มช่องทางในการจําหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ 

128,550 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมด้านการตลาด  
ทําตลาดออนไลน์ และการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
ให้แก่วิสาหกจิชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านดง
พอง ให้แก่ประชาชนจาํนวน 30 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

128,550 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 47/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

134 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เส้นไหม หมู่ 8 ตําบลนา
หนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องตีเกลียว
เส้นไหมไฟฟูาจํานวน 1 วัน 37 คน 
2. ส่งเสริมการผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพไหม
เส้นสวยสม่ําเสมอ ด้วยการใช้เครื่องตีเกลียว
เส้นไหมไฟฟูาเพิ่มปริมาณการผลิตเส้นไหม
ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  

138,630 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตเส้นไหม 
ให้แก่วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมบ้าน
โคกล่าม ให้แก่ประชาชนจํานวน 37 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

138,630 

135 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือและส่งเสริมด้าน
การตลาด หมู่ 19  
ตําบลนาหนองทุ่ม  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีและมัด
ลายหมี่ จํานวน 2 วัน 30 คน 
2. ส่งเสริมทักษะการย้อมสีและมัดลายหมี่
เพื่อให้ได้สีและลายของผ้าไหมทอมือใหม้ี
ความหลากหลาย เป็นการสร้างอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้แก่สมาชกิวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมครบวงจร บ้านโคกล่าม
พัฒนา หมู ่19 

140,650 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือและ
ส่งเสริมการตลาด ให้แก่วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูก
หม่อนเล้ียงไหมบ้านโคกล่าม จาํนวน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

140,650 

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 120-14 เส้นทางสาย
โรงเรียนบ้านฉนวน-อ่างเก็บ
น้ําวังแก บ้านฉนวนหมู่ที ่2 
บ้านฉนวน ตําบลหนองข่า 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบเลขที ่ 
ถน 204/56 

517,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองข่า 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 206 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
871 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

517,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 48/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) สายรอบสระ
หนองแต้ หมู่ที่ 6 ตําบลบ้าน
ยาง อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ถน-204/56 

1,030,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านยาง 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 246 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
984 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,030,000 

138 อบรมส่งเสริมอาชีพสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาสตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตําบลบ้านหัน 

ฝึกอบรมกลุ่มสตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
จํานวน 2 วัน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน  
รวมกลุ่มเปูาหมาย 60 คน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มทอผา้พื้นเมืองเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ผลิตภันฑ์ชุมชนตําบลบา้นหนั 

270,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหัน 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 
ให้กับกลุ่มประชาชนจํานวน 60 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

270,000 

139 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรี ผู้สูงอาย ุและกลุ่ม
อาชีพจกัสานตะกร้าด้วยไม้
ไผ่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน OTOP 
ตําบลหนองข่า 

ฝึกอบรมให้ความรู้กบัประชาชนจักสาน
ตะกร้าด้วยไม้ไผ่ และการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ให้มีคุณภาพ จาํนวน 50 คน จํานวน 3 วัน 

86,950 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองข่า 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรจักสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่ สร้างเครือข่าย
การตลาด ใหก้ับกลุ่มประชาชน จาํนวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

86,950 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 49/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มทอผ้าเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนตําบลหนองข่า 

ฝึกอบรมให้ความรู้กบัประชาชนในเรื่อง 
การพัฒนาการทอผ้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ และส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์ 
จํานวน 50 คน จํานวน 5 วัน 

479,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วน
ตําบลหนองข่า 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผา้ ส่งเสริม
ช่องทางตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มประชาชน 
จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

479,700 

141 ส่งเสริมอาชีพ (ทอผ้า
พื้นเมืองเพื่อสร้างเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ตําบลกุดเลาะ) 

ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับและเพิ่ม
มูลค่า กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง สนับสนุนปัจจัย
การผลิต ออกแบบและสร้างแบบลายผ้าเพื่อ
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จํานวน 120 คน 
5 วัน 4 รุ่น ๆ ละ 30 คน 

392,310 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดเลาะ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้การ
ทอผ้าพื้นเมือง สนับสนุนปัจจัยการผลิต ออกแบบ
และสร้างแบบลายผ้า ใหก้ับประชาชนจาํนวน  
120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

392,310 

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) ทําเลทอง  
หมู่ที่ 9 เทศบาลตําบลบ้าน
เปูา อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ ช่วงที่ 1 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 385 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,997  
ตารางเมตร ประกอบแบบแปลนเทศบาล
ตําบลบ้านเปูา 

1,063,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ้านเปูา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 373 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,273 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความคุ้มค่าใน
การดําเนินการ มีความเหมาะสมและเปน็ไปได้  
และมีความพร้อมสามารถดําเนินการได้ทันที 

1,063,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 50/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

143 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต ถนนขวัญใจชัยภูมิ 
หมู่ที่ 2 เทศบาลตําบลบ้าน
เปูา อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนขวัญใจชยัภูมิ หมู่ที ่2 เทศบาลตําบล
บ้านเปูา อําเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูมิ  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 322 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ 2,573.60 
ตารางเมตร พร้อมทั้งตีเส้นจราจรตามแบบ
ทางหลวงชนบท ประกอบแบบแปลน
เทศบาลตําบลบ้านเปูา 

996,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ้านเปูา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 430 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,577 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

996,000 

144 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 25-
033 สายทางถนนศรัทธา
ธรรม  หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ชัย
มงคล ตําบลหนองบัวแดง 
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต จํานวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,010.00 ตารางเมตร 

720,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองบัวแดง 
อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 485 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 808 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

720,000 

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 26-004 
สายทางหลวงหมาเลข 2159 
– นานายโสภา คลังภูเขียว 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮใต้ 
ตําบลหนองบัวแดง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย 

567,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลวงศิริ 
ตําบลหนองบัวแดง 
อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูม ิ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 386 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,019 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

567,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 51/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

146 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ 26-007 
สายบ้านราษฎร์ดําเนิน- 
บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 4  
บ้านลาดเหนือ ตาํบลหนอง
บัวแดง อาํเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 76 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร 
หนา 0.04 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  
ปริมาณพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,926 ตารางเมตร 

589,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลวงศิริ 
ตําบลหนองบัวแดง 
อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูม ิ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 411 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,228 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

589,000 

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านหนองปล้อง  
ตําบลหนองแวง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปล้อง  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,080 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย 

575,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแวง  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 4,689 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
15,412 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

575,000 

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 บ้านท่าแจ้ง  
ตําบลหนองแวง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่าแจ้ง ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,000 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1 
ปูาย 

534,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแวง  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 4,689 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
15,412 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

534,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 52/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

149 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองหอยปังสามัคคี 
หมู่ที่ 6 ตําบลถ้ําววัแดง 
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองหอยปังสามัคคี หมู่ที ่6 
ปริมาณงาน ช่วง กม.0+000 ถึง 0+449 
ระยะทาง 449 เมตร กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

525,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลถ้ําววัแดง  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 327 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
947 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

525,000 

150 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 
ตําบลถ้ําววัแดง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บา้นหว้ยคลองนา หมู่ที่ 9  
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง 
0+276 ระยะทาง 276 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กม. 
0+000 ถึง 0+093 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

528,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลถ้ําววัแดง  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 444 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,318 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

528,000 

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายายชี  
หมู่ที่ 12 ตําบลนางแดด 
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนายายช ีหมู่ที่ 12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 452 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,712 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนางแดด  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน ชาวบ้าน 240 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวน
ประชากร 640 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 53/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

152 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เส้นทาง ทางเข้าบ้านตะกอ 
บ้านตะกอ หมู่ที ่5  
ตําบลบ้านชวน  
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ตามแบบมาตรฐานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ 
ทถ -7-201 

513,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านชวน 

อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชน ์จํานวน 1,835 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 5,382 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

513,000 

153 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบตลาดสดเทศบาลบ้าน
เพชร หมู่ที่ 21 บ้านตลาดคํา
ปิง ตําบลบ้านเพชร  
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ 

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐาน ทถ. 2-203 

506,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
บ้านเพชร  

อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 2,211 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร
4,890 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

506,000 

154 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 5 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
19-004 ถนนสุขาภิบาล 5 
หมู่ที่ 2 บ้านเพชร ถึงหมู่ที ่
17 บ้านเพชรสําโรง  
ตําบลบ้านเพชร  
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 766 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,830 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานท้องถิ่น เลขที่ ทถ. 7-201 

1,244,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
บ้านเพชร  

อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้า ประชาชนได้รับประโยชน์ จํานวน 
2,211 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร  
4,890 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,244,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 54/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

155 อบรมทอผ้าซ่ินไทคอนสาร ส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะการทอผา้ซ่ินไท
คอนสาร - จัดอบรมให้ความรูก้ารทอผ้าซ่ิน
ไทคอนสาร กลุ่มสตรี จํานวน 25 คน พร้อม
สนับสนุนวัสดุในการฝึกทักษะ ได้แก ่ 
ฟิมทอผ้า เครือด้าย ด้าย กระสวย กวักด้าย 
 

59,225 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งพระ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมทอผ้าซิน่ 
ไทคอนสาร ให้เกษตรกรจํานวน 25 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

59,225 

156 พัฒนาผ้ามัดหมี่ทอมอืตําบล
บ้านโสกและส่งเสริม
ช่องทางการตลาดทางระบบ
Offline/Online 

อบรมให้ความรู้การทอผ้า มัดหมี่ พร้อมฝึก
ปฏิบัติให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าบา้นโสก จํานวน 
140 คน เพื่อพัฒนาผ้ามัดหมี่ฯ 

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านโสก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยกาอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการทอผ้า มัดหมี่ ให้ประชาชนจํานวน 
140 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี
3. ขอปรับลดวงเงินโครงการ จาก 750,000 บาท 
เป็น 700,000 บาท ลดไป 50,000 บาท 

700,000 

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที ่4 
สายไปโคกสูง ตําบลโคกมั่ง
งอย อําเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สายไปโคกสูง กวา้ง
เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 231 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จํานวน 1 ปูาย 

583,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกมั่งงอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 2,448 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
6,778 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

583,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 55/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองเหมือดแอ ่
หมู่ที่ 11 สายไปหนองบัวนก
ชุม ตําบลโคกมั่งงอย  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที ่11 สายไปหนอง
บัวนกชุมกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 231 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จํานวน 1 ปูาย 

583,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกมั่งงอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนชาวตาํบล 
โคกมั่งงอย จํานวน 2,448 ครัวเรือน คิดเป็น 
จํานวนประชากร 6,778 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

583,000 

159 ฝึกอบรมทําพรมเช็ดเท้า อบรมให้ความรู้และสาธิตการทําพรมเชด็
เท้า ให้กับกลุ่มทําพรมเช็ดเท้าในพื้นที่ตาํบล
ห้วยไร่ จาํนวน 280 คน 

162,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยไร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ 
การทําพรมเช็ดเท้า ให้กับประชาชนจํานวน 
280 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

162,000 

160 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน
คอนกรีตเดิมโดยเสริมผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
(สายแยกหนองพระ- 
แยกทางไปบ้านหนองโก) 
หมู่ที่ 9,11 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดย
การปูแอสฟัลติกคอนกรีต (สายแยกหนอง
พระ-แยกทางไปบ้านหนองโก) หมู่ที่ 9,11 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 656 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ตามแบบมาตรฐาน 

731,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลคอนสวรรค์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต
เดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เป็นการ
สร้างงานสร้างอาชีพโดยจา้งแรงงานในการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 513 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,460 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

731,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 56/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

161 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลายผ้ามัดหมี่ทอมือ (ลาย
ดอกกาหลง และลายบ้าน
สวนกาหลง) 

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่ 
นครกาหลง 150 คน 

700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลคอนสวรรค์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผา้ขิดมัดหมี่  
ให้ประชาชนจํานวน 150 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

700,000 

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที ่5 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ชย.ถ. 49-001 สายบา้น 
ชนแดน บ้านหนองแดง
ตําบลช่องสามหมอ  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,175 ตารางเมตร 

1,116,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลช่องสามหมอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 88 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
244 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,116,000 

163 เพาะเห็ดฟางในตะกร้า
สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ/ 
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

อบรมอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  
ในตําบลช่องสามหมอ จํานวน 30 คน 

50,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลช่องสามหมอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมอาชีพการเพาะเห็ด
ฟางในตะกร้า ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ในตําบลช่องสามหมอ จํานวน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

50,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 57/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

164 สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่ม
สตรีสหกรณ์ทอผ้ามัดหมี่
บ้านหนองแดง 

อบรมพัฒนาศักยภาพการทอผา้มัดหมี่ให้กับ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองแดง 
จํานวน 30 คน 

55,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลช่องสามหมอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมพัฒนาศักยภาพ
การทอผ้ามัดหมี่ใหก้ับกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้ามัดหมี่
บ้านหนองแดงจํานวน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

55,000 

165 ฝึกอบรมการทอผา้มัดหมี ่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มปลูกหม่อน
เล้ียงไหม บ้านหนองโน  
หมู่ที่ 4 ตําบลโคกมั่งงอย 
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สําหรับฝึกอบรม
ให้กับกลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้าน
เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองโน 
หมู่ที่ 4 
2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการทอ
ผ้ามัดหมี่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรปลกูหม่อนเล้ียงไหมบา้น
หนองโน หมู่ที่ 4 จํานวน 65 คน  

248,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกมั่งงอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การทอผ้ามัดหมี่ใหก้ับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรปลกูหม่อนเล้ียงไหมบา้นหนองโน
จํานวน 65 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

248,200 

166 ซ่อมสร้างเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวธิ ี
PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ 110-01  
บ้านห้วยเกต-ุบ้านยางเกี่ยว
แฝก บา้นหนองกระโจม-
บ้านเขากี ่หมู่ที่ 16 และ  
หมู่ที่ 14 

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 518.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,620 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงชนบท ตําบลวะตะแบก  
อําเภอเทพสถิต  

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวะตะแบก  
อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตโดยวธิ ีPAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจา้ง
แรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชน
ได้รับประโยชน์จํานวน 3,500 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 14,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 58/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

167 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 139-83 สายโคกรัง-
บ้านโนนสง่า บ้านโคกรัง  
หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยยายจิว๋ 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก กวา้งเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 2,177 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร รายละเอยีดตามแบบกําหนด 

957,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยายจิว๋ 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิคลุก  
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 420 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,259 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

957,000 

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 70-014 
สายบ้านโนนจําปา-บ้านโคก
อนุ ตําบลนายางกลกั 
อําเภอเทพสถิต  

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 
ตารางเมตร 

580,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนายางกลัก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 172 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
610 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

580,000 

169 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มหม่อน
ไหม บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 
ตําบลโปุงนก  
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมทักษะอาชีพการเลี้ยงไหม สาวไหม
และการผลิตผ้าไหมเพื่อเพิ่มทกัษะการผลิต
ผ้าไหมให้กับสมาชกิกลุ่มหม่อนไหม  
บ้านไทรงาม จํานวน 50 คน รวม 5 วัน 

250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงนก  

อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมทักษะอาชีพการ
เล้ียงไหม สาวไหมและการผลิตผ้าไหม ให้แก่
ประชาชนจํานวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

250,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 59/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ. 100-041 
ถนนภายในหมู่บ้านซับมงคล
(สายตะวันตกร้านค้าชุมชน
บ้านซับมงคล) บ้านซับมงคล 
หมู่ที่ 8 ตําบลโปุงนก  
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท 

846,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงนก 

อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 413 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
976 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

846,000 

171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไข่น้ํา (คุ้ม
โนนคอกววั) หมู่ที ่9  
ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสง่า 
จังหวัดชัยภูมิ สายเลียบ
คลองส่งน้ํา จากนานายหวัน 
จิตมา-นานายเฉลยีว  
พรประไพ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองส่งน้ํา จากนานายหวัน จิตมา-นานาย
เฉลียว พรประไพ-ขนาด 4.00 เมตร  
ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,880 ตารางเมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกะฮาด  
อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนตําบลกะฮาด 
ได้รับประโยชน์จํานวน 1,943 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 5,933 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย ข้างบ้านเลขที่ 
262/2 หมู่ 7 ชุมชนหนอง
หลอด ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขา้ง
บ้านเลขที่ 262/2 หมู่ 7 ชุมชนหนองหลอด 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง
ตามสภาพ ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,120 ตารางเมตร 

642,000 เทศบาลเมืองชัยภูมิ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 20,730 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
35,948 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

642,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 60/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 125-004 
(สายเข้าสถานีรถไฟ  
หมู่ที่ 4–หมู่ที ่8) บ้านน้อย
ใต้คู หมู่ที่ 4 ตําบลหนองฉิม 
อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 125-004 
(สายเข้าสถานีรถไฟ หมู่ที ่4– หมู่ที่8)  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 445 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 2,670 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ทางเช่ือมขนาดพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า62.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองฉิม 
อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 2,907 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
8,756 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 106-005 
(สายบ้านโกรกตาแปูน – 
บ้านหนองไผ่) ตําบลรังงาม 
อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 106-005 
(สายบ้านโกรกตาแปูน – บ้านหนองไผ่) 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 563 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไมน่้อย
กว่า 2,815 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง 2 ข้าง  

1,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลรังงาม   

อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนตําบลรังงาม  
ได้ประโยชน์ จาํนวน 1,371 ครัวเรือน คิดเป็น
จํานวนประชากร 4,593 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,750,000 

175 ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ําเพือ่
การเกษตร ด้วยเทคโนโลยี
วัสดุปูบ่อกกัเก็บน้ําดว้ย
ยางพารา ตําบลกะฮาด 
อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

ขุดลอกสระปริมาณดินขุดลอด 15,573 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปยูางพารา ขนาดพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 5,940 ตารางเมตร 

4,998,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกะฮาด  
อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้าํเพื่อการเกษตร 
ขุดลอกสระ ปริมาณดินขุดลอด 15,573  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปยูางพารา เพื่อแกไ้ขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภยัประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 1,943 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
5,933 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

4,998,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 61/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

176 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธ ี
Pavement In-Place 
Recycling สายบ้านโปุงเกต 
- บ้านรา้นหญ้า ตําบลทา่กูบ 
อําเภอซับใหญ ่จังหวัดชยัภูม ิ

กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 585 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
ไม่น้อยกวา่ 3,510 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบกาํหนด 

1,741,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ากูบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling เป็นการ
สร้างงานสร้างอาชีพโดยจา้งแรงงานในการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งสนิค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 420 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
จํานวน 1,300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,741,500 

177 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 23-
008 ถนนเทศบาล 8 (บ้าน
นางบุญสวน บุตตะโตน-ทาง
ไปบ้านดงบัง) บ้านลาดใหญ ่
หมู่ที่ 3 ตําบลลาดใหญ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 23-008 ถนน
เทศบาล 8 (บ้านนางบุญสวน บุตตะโตน-
ทางไปบ้านดงบัง) บ้านลาดใหญ ่หมู่ที่ 3 
ตําบลลาดใหญ่ อาํเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4.10 เมตร  
ยาว 179.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 734 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 
จํานวน 2 ปูาย 

271,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลลาดใหญ่ 
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน  846 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
3,574 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

271,000 

178 ขุดลอกลําหว้ยแคนน้อย 
บ้านห้วยแคนน้อย หมู่ที ่2 
ตําบลซับสีทอง อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ

ขุดลอกลําหว้ยแคนน้อย บ้านหว้ยแคนน้อย 
หมู่ที่ 2 ปากกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาวเฉลี่ย 
560 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 12,100 ลูกบาศก์เมตร 

420,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลซับสีทอง  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการขุดลอกลําห้วยแคนน้อย เพื่อเพิ่ม
พื้นที่กักเก็บน้าํและใช้สําหรับทําการเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 127 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 214 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

420,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 62/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโพธิ์ใหญ-่
กุดสวง หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์
ใหญ่ ตําบลบา้นเล่า  
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ 
ทถ- 2-201 (1) , ทถ -2-204 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเล่า 
อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร  
มันสําปะหลัง ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 
262 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโพธิ์เจริญ-นา
ระหัด หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์
เจริญ ตําบลบ้านเล่า  
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ 
ทถ -2-201 (1) , ทถ- 2-204 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเล่า 
อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร  ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 174 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
543 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 128-54 สายที ่11 ฝั่ง
ขวา บ้านหนองนาแซง  
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองนาแซง 
อําเภอเมืองชัยภูม ิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร 

785,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองนาแซง
อําเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 436 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

785,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 63/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 31-039 สายบา้นโนน
จําปาทอง - บ้านใหม่เทพ
ประทาน หมู่ที ่17  
ตําบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ -2-203 

470,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกวางโจน 
อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 170 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
746 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

470,000 

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 สายจากรา้นค้า
ชุมชนเลียบลําห้วยลําคันฉู
ทิศใต้ - ทิศตะวันตก  
ตําบลหนองโดน  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐาน 

429,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองโดน 

อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 5,752 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

429,600 

184 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนชัยภูม-ิสีค้ิว 
ซอย 7 เทศบาลตําบลจัตุรัส 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที ่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,620 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ไม่น้อย
กว่า 82 ตารางเมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลจัตุรัส
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 11,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 64/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

185 ก่อสร้างถนนเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม
จากบา้นนายแหล ถึงศาลปูุ
ตาหนองหมวง หมู่ที่ 5 
ตําบลโคกกุง อาํเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.03 เมตร ตามแบบเลขที่ ทถ.-
7-201 

378,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกกุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชน ์จํานวน 3,143 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 10,469 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

378,000 

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย ถ. 135-05 
สายฝายหินแตก-โสกหอย 
บ้านภูดิน หมู่ที่ 5  
ตําบลหลุบคา  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 ปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 712 ตารางเมตร  
ตามแบบ ทถ. -2-203 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุบคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนชาวตาํบลหลุบคา 
จํานวน 1,924 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
6,474 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

498,000 

187 เสริมผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
132-70 สายแยก 201- 
บ้านโนนคูณ หมู่ 7  
ตําบลหนองไผ่  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 395 เมตร  
หนา 0.04 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบเลขที่ ทถ. -7-201) 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสติก 
คอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้าง
แรงงานในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชน
ได้รับประโยชน์จํานวน 170 ครัวเรือน คิดเป็น
ประชาชน จาํนวน 435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 65/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

188 ส่งเสริมอาชีพการผลิตเส้น
ไหมสาวมือของศูนย์เรียนรู้ฯ 
บ้านหนองแก หมู ่4  
ตําบลหนองไผ่  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. ฝีกอบรมอาชพีให้กับประชาชน หลักสูตร
การปลูกหมอ่นไหมและการสาวไหมดว้ย
นวัตกรรมใหม่ จํานวน 1 รุ่น 20 คน  
เป็นเวลา 2 วัน 
2. ส่งเสริมอาชีพการปลูกหมอ่นไหมและ
ผลิตเส้นไหมสาวมือ เพื่อสร้างอาชพี  
เพิ่มรายได้ ลดรายจา่ยใหแ้ก่ประชาชน 

123,240 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการปลูกหม่อนไหมและการสาวไหม  
การสาวไหมดว้ยนวัตกรรมใหม่ การปลกูหม่อนไหม
และผลิตเส้นไหมสาวมือ ให้แก่ประชาชน 
จํานวน 20 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี
3. ขอปรับลดวงเงินจาก 123,240 บาท  
เป็น 108,150 บาท ลดไป 15,090 บาท 

108,150 

189 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนจานวัสดุธรรมชาติ
นวัตกรรมรักษ์โลก เช่ือมโยง
การท่องเท่ียวชุมชนและ
ส่งเสริมการตลาดผ่านทาง
ช่องออนไลน์ ตําบลโนนกอก 
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ฝึกอบรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตจาน/ถ้วย ด้วยวัสดธุรรมชาติที่มีใน
ชุมชน จํานวน 35 คน 3 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง 
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
2. ออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตําบลโนนกอก 

173,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนกอก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการผลิตจาน ถ้วย ด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีใน
ชุมชน ให้แก่ประชาชนจาํนวน 35 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

173,200 

190 อบรมส่งเสริมอาชีพสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตผ้าไหมทอมือตําบล 
บ้านหัน 

ฝึกอบรมกลุ่มสตร ีคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
จํานวน 8 วัน 2 รุ่น ๆ ละ 4 วัน
กลุ่มเปูาหมาย 60 คน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือตาํบลบ้านหัน 

281,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหัน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมกระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือ ให้แก่
ประชาชนจํานวน 60 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

281,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 66/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

191 ส่งเสริมสตรีทอหมวกไหม
พรม ให้มีคุณภาพได้รับรอง
มาตรฐาน OTOP  
ตําบลหนองข่า 

ฝึกอบรมให้ความรู้กบัประชาชนในเรื่องการ
ทอหมวกไหมพรม การผลิตการออกแบบให้
เป็นเอกลักษณ์ ประชาชน 50 คน  
จํานวน 3 วัน 

75,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองข่า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมการทอหมวก
ไหมพรม การผลิตการออกแบบให้เป็นเอกลักษณ ์ 
ให้แก่ประชาชนจํานวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

75,400 

192 ฝึกอบรมอาชพีเพื่อส่งเสริม
การทอผ้าอัตลกัษณ์สาว 
บ้านแต ้

1. ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้ง
ด้านทฤษฎีโดยการลงมือปฏิบัติจริง จาํนวน 
60 คน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน จํานวนรุ่นละ  
1 วัน 
2. จัดหาปัจจัยที่ใช้ในการผลิตเพื่อการ
ฝึกอบรม 

249,555 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมการทอผ้า 
อัตลักษณ์สาวบา้นแต ้ให้แก่ประชาชน จํานวน  
60 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

249,555 

193 ส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มสมุนไพร
ตําบลกุดเลาะ) 

ฝึกอบรมให้ความรูเ้พื่อยกระดับและเพิ่ม
มูลค่า สนับสนุนปัจจยัการผลิต จํานวน 40 
คน 2 วัน 1 รุ่น เพื่อให้ความรู้สมาชิกกลุม่
สมุนไพรตําบลกุดเลาะเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สําหรับสมุนไพร
น้ํามันเขียวและยาหม่องเขียวเพื่อจัด
จําหน่ายสินค้าในรูปแบบ NEW NORMAL 
แบบตลาดออนไลน ์

72,270 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดเลาะ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมการสมุนไพร
น้ํามันเขียวและยาหม่องเขียว ให้แก่ประชาชน
จํานวน 40 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

72,270 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 67/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางสีดา  
โตนชัยภูม ิ– บ้านนาง
สมหวัง อุดนา บ้านทุ่งสวา่ง 
หมู่ที่ 8 ตําบลวังชมภู  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 775  
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังชมภ ู 

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 350 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 26-009 
สายบ้านหนองไฮเหนือ-บ้าน
ราษฎรณ์ดําเนิน หมู่ที่ 3 
บ้านหนองไฮเหนือ  
ตําบลหนองบัวแดง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,032 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย 

594,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลวงศิริ 
ตําบลหนองบัวแดง  
อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูม ิ  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 239 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
731 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

594,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 68/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

196 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยเสริมวัสดุที่ผสม
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายภายในหมู่บา้นจอมแกว้ 
หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะมะนาว 
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 242 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ตามแบบมาตรงานสําหรับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ. 7-
201 (1) ทถ. 7-601 

449,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะมะนาว  

อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการ
สร้างงานสร้างอาชีพโดยจา้งแรงงานในการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จํานวน 939 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
3,187 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

449,600 

197 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง หลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ. 119-001 
ถนนสายโสกปลาดุก -  
เขาวง บ้านโสกปลาดกุ  
หมู่ที่ 2 ตําบลโสกปลาดกุ 
อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 700 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ 
ทถ -2-201 (1) 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโสกปลาดกุ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 1,345 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
4,340 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

198 อบรมทอผ้าพื้นเมืองบ้าน
ห้วยขี้ตม ตําบลทุ่งพระ 
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

ส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะการทอผา้
พื้นเมือง - จัดอบรมให้ความรู้การทอผ้า
พื้นเมือง กลุ่มสตรี จํานวน 30 คน พร้อม
สนับสนุนวัสดุในการฝึกทักษะ ได้แก ่ 
ฟิมทอผ้า ด้าย กระสวย กวกัด้าย วัสดุใน
การอบรม สมุด ปากกา กระเป๋าผา้ 
 

53,150 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งพระ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้การ
ทอผ้าพื้นเมือง ให้แก่ประชาชนจํานวน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

53,150 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 69/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

199 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังปุาชา้บ้านโนน
สง่า – นานายหน ูบุดดีเคน 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า  
ตําบลโนนคูณ  
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพ ปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 780 ตารางเมตร 

426,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนคูณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 289 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
984 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

426,000 

200 เสริมผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็กด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ. 
138 – 03 สายบา้นปุาว่าน 
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยยาง 
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 138-03 สายบา้นปุาว่าน หมู่ที่ 4 
กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,320 ตารางเมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ห้วยยาง 

อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการเสริมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 306 ครัวเรือน 
คิดเป็นจํานวนประชากร 914 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

490,000 

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ. 138 – 026 
สายบ้านห้วยยางใหญ่  
หมู่ที่ 6 (หน้าวัดสระปทุม
ทอง) – บ้านโนนสวรรค์  
( สะพาน 2 ) ตําบลห้วยยาง 
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 138-026 สายบ้านห้วย
ยางใหญ่ หมู่ที ่6 (หน้าวัดสระปทุมทอง)-
บ้านโนนสวรรค์ (สะพาน2) กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ห้วยยาง 

อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 696 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
2,100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 70/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโปร่งโก -  
ภูกระแต หมู่ที่ 8  
ตําบลบ้านโสก  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 159 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

501,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านโสก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 483 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
1,468 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

501,000 

203 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน แบบประปาผิวดิน
ถังเหล็กหนา บ้านเขาวงศ์
พระจันทร์ หมู่ที ่15  
ตําบลห้วยยายจิว๋  
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน แบบระบบ
ประปาผิวดิน ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร  
โดยก่อสร้างติดต้ังถังเก็บน้ํา ถังเหล็กทรง 12 
เหลี่ยม ขนาดความจ ุ12 ลูกบาศก์เมตร  
สูงไม่น้อยกว่า 12.60 เมตร จํานวน 1 ถัง 
ติดต้ังปั้มหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 2 ใบพัด  
2 เครื่องพร้อมอาคารโรงสูบน้ํา 

400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยายจิว๋ 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแบบ
ประปาผิวดินถังเหล็กหนา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับการอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี 
ประชากรกลุ่มเปูาหมายจํานวน 94 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

400,000 

204 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชย.ถ. 12-005 
ซอยเทศบาล 5  
บ้านวะตะแบก หมู่ที ่1 
ตําบลวะตะแบก  
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

เสริมผิวถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -7-201 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเทพสถิต 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 1,804 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
2,798 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 71/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

205 ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ําเพือ่
การเกษตร ด้วยเทคโนโลยี
วัสดุปูบ่อกกัเก็บน้ําดว้ย
ยางพารา ตําบลกะฮาด 
อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับพื้นสระขนาด 8,000 ตารางเมตร 
พร้อมปูยางพารา ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,900 ตารางเมตร 

4,992,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกะฮาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้าํ เพื่อสนับสนุน
น้ําในการทําการเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 1,943 ครัวเรือนคิดเป็นจํานวนประชากร 
5,933 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

4,992,000 

206 ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ําเพือ่
การเกษตร ด้วยเทคโนโลยี
วัสดุปูบ่อกกัเก็บน้ําดว้ย
ยางพารา ตําบลกะฮาด 
อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับพื้นสระขนาด 8,000 ตารางเมตร 
พร้อมปูยางพารา ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,900 ตารางเมตร 

4,992,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกะฮาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้าํ เพื่อสนับสนุน
น้ําในการทําการเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 1,943 ครัวเรือนคิดเป็นจํานวนประชากร 
5,933 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

4,992,000 

207 ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล 
รหัสสายทาง ชย.ถ 57-002 
สายทางบ้านตะโกทอง - 
บ้านตลุกคูณ หมู่ที่ 6  

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 333 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,998 ตารางเมตร 

440,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโกทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล เป็นการ
สร้างงานสร้างอาชีพโดยจา้งแรงงานในการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 264 ครัวเรือน คิดเป็นประชากร จํานวน 
792 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

440,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 72/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยขา้งบ้านเลขที่ 
24/30 ร้าน ก.ไก่มินิมาร์ท 
ชุมชนโนนสาทร  
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขา้ง
บ้านเลขที่ 24/30 ร้าน ก.ไก่มินิมาร์ท  
ชุมชนโนนสาทร ตําบลในเมือง อาํเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังกว้างตามสภาพ ปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 475 ตารางเมตร 

266,000 เทศบาลเมืองชัยภูมิ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 20,730 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
35,948 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

266,000 

209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยขา้งบ้านเลขที่ 
71/6 หมู่12 ชุมชนคลองลี่ 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขา้ง
บ้านเลขที่ 71/6 หมู่ 12 ชุมชนคลองลี่ 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 
ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 38 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 76 ตารางเมตร 

44,000 เทศบาลเมืองชัยภูมิ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 20,730 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
35,948 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

44,000 

210 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย ข้างบ้านเลขที่ 
109/2 หมู่ 12 ชุมชน
สนามบิน ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขา้ง
บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ 12 ชุมชนสนามบนิ 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 179 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง
ตามสภาพ ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 716 ตารางเมตร 

420,000 เทศบาลเมืองชัยภูมิ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพโดยจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 20,730 ครัวเรือน คิดเป็นจํานวนประชากร 
35,948 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

420,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 73/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

211 ส่งเสริมอาชีพการประมง
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ตําบลกวางโจน 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมให้ความรู้ประชาชน ในการเลี้ยงปลา 
ทําอาหารปลา กระซังเล้ียงปลา การแปรรูป
ปลาในแบบต่างๆ จากเกษตรกรในตําบล
กวางโจน 18 หมู่บ้าน ระยะเวลาในการ
อบรม 2 วัน วันละ 2 รุ่น ๆ ละ 45 คน  
แบ่งออกเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย  

394,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตํา
บกวางโจน 

อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมให้
ความรู้การเลี้ยงปลาในกระชังบก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

394,700 

212 ส่งเสริมอาชีพการประมง
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด19 ในเขตพื้นที่ตําบล
กุดยม ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรเกีย่วกับการทํา
ประมง จํานวน 100 คน จากประชาชนใน
เขตตําบลกุดยมทั้ง 9 หมู่บ้าน ระยะเวลาใน
การอบรม 2 วัน แบ่งเป็นช่วงเช้า และชว่ง
บ่าย รุ่นที ่1 และรุ่นที่ 2 รุ่นละ 30 คน  
รุ่นที่ 3 จํานวน 40 คน 

99,750 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดยม ตําบลกุด

ยม อาํเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมให้
ความรู้การเลี้ยงปลาในกระชังบกให้แกป่ระชาชน
จํานวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

99,750 

213 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา
(เพื่อช่วยเหลือเกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019)  

อบรมให้ความรู้ประชาชน ในการเลี้ยงปลา 
ทําอาหารปลา กระซังเล้ียงปลา การแปรรูป
ปลาในแบบต่างๆ เพือ่ออกจําหน่าย จาํนวน 
130 คน ระยะเวลาการอบรมจาํนวน 3 รุ่นๆ 
ที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นละ 45 คน รุ่นที่ 3 รุ่นละ 40 
คน 

100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลธาตุทอง 
อําเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมให้
ความรู้ในการเลี้ยงปลา ทาํอาหารปลา กระซังเล้ียง
ปลา การแปรรูปปลาในแบบต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชน
จํานวน 130 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

100,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 74/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

214 ฝึกอาชีพการทําไม้กวาด 
ดอกหญ้าเพือ่ช่วยเหลือกลุ่ม
แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
ผลกระทบโควิด-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบล 
ภูเขียว จํานวน 200 คน จาก 11 ชุมชน 
จํานวน 5 วัน ๆ ละ 40 คน  

100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลภูเขียว 
อําเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอาชีพการ
ทําไม้กวาดดอกหญา้ ให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สงูอายุ 
เยาวชนจาํนวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

100,000 

215 ฝึกอาชีพการทําไม้กวาดดอก
หญ้าเพื่อชว่ยเหลือกลุ่ม
แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
ผลกระทบโควิด-19 ในเขต
ตําบลกุดยม ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

อบรมให้ความรู้กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ 
เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส จํานวน 200 คน  
จากประชาชนในเขตตําบลกุดยมทั้ง 9 
หมู่บ้าน ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน วันละ 
2 รุ่น รุ่นละ 40 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า และ
ช่วงบ่าย ให้มีความรู้ในการทําไม้กวาดดอก
หญ้า 

100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดยม ตําบลกุด

ยม อาํเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอาชีพการ
ทําไม้กวาดดอกหญา้ ให้แก่กลุ่มสตร ีผู้สูงอายุ 
เยาวชนจาํนวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

100,000 

216 ฝึกอบรมและสนับสนุน
ส่งเสริมอาชีพตําบลกุดน้ําใส 
(การเลี้ยงปลาในกระชังบก) 
14 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้าํ
โดยจัดตั้งกลุ่มภายในตําบลกุดน้ําใสเพื่อเป็น
การสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวและได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยจัด
อบรมจํานวน 3 รุ่น 3 วัน รุ่นละ 50 คน  
ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 150 คน  

749,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดน้ําใส  
อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมฝึก
ทักษะอาชีพหลักสูตรการเพาะเล้ียงสัตวน์้ําพร้อม
วัสดุประกอบการอบรมให้กับประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิดจํานวน 150 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

749,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 75/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

217 ฝึกอบรมอาชพีผู้สูงอาย ุ
ผู้ด้อยโอกาส คนพกิาร และ
ประชาชนทั่วไปในตําบล
ละหาน (การสานตะกร้า
หวาย) พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหาน  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

อบรมกลุ่มอาชพีให้ความรู้ด้านการสาน
ตะกร้าหวาย โดยจัดตั้งกลุ่มภายใน 
ตําบลละหาน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวและได้
ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนเข้ารว่มโครงการ
ดังกล่าวโดยจัดอบรมจาํนวน 1 รุ่น รุ่นละ 3 
วัน รุ่นละ 50 คน ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 100 
คน  

81,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาน 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพให้ความรู้ด้านการสานตะกร้าหวาย ให้แก่
ประชาชนจํานวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

81,800 

218 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองครบวงจร  
ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส 
พื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตร
เมืองสี่มุม ตําบลละหาน 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูมิ 
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองละหานสามัคคี 
ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ วิสาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
บ้านห้วยยาง ตําบลละหาน 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูมิ 
วิสาหกจิชุมชนพัฒนาโคเนื้อ
หนองหญ้าขา้วนก  
ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูม ิ

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุม่
วิสาหกจิในพื้นที่ตําบลละหานโดยจัดอบรม
จํานวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 100 คน 

200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาน  
อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมฝึก
ทักษะอาชีพหลักสูตรการเลี้ยงไก่ครบวงจร อาทิ 
การแปรรูปไก่พื้นเมือง การผสมอาหารสัตว์ ให้แก่
สมาชิกเกษตรกรวิสาหกจิชุมชน จาํนวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

200,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 76/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

219 ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร ภายในตําบล
ส้มปุอย (การเลี้ยงไก่
พื้นบ้าน) ตาํบลส้มปุอย 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

อบรมเลี้ยงไก่พื้นบ้านให้ประชาชนในกลุม่ 
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่
ได้รับผลกระทบดังกล่าวและได้
ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนเข้ารว่มโครงการ
ดังกล่าวโดยจัดอบรมจาํนวน 4 รุ่น  
ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 200 คน 

530,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลส้มปุอย 
อําเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมอาชีพ
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จํานวน 
200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

530,300 

220 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
สายทาง ชย.ถ.1-0067  
บ้านเจียง-บ้านคลองจันลา 
อําเภอภักดีชุมพล  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.  
1-0067 บ้านเจียง-บ้านคลองจันลา  
อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชยัภูม ิผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 28,000.00 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ 
และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว ้

11,316,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ประชาชนได้รับประโยชน์
จํานวน 500 ครัวเรือน คิดเป็นประชากร จํานวน 
1,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

11,316,000 

221 ทําปุ๋ยหมกัชีวภาพ ตําบลนา
หนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้และฝกึปฏิบัตกิารทําปุ๋ย
หมักให้กับเกษตรกร จํานวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 
คน 
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรทําปุ๋ยหมักไว้ใช้  
เพื่อลดรายจ่าย 

153,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมการทํา
ปุ๋ยหมักชวีภาพ เพือ่ลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุง
บํารุงดิน ให้แก่เกษตรกรผู้ทาํนาจาํนวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

153,500 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 77/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

222 ส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับ
มาตรฐานOTOP/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเพิ่มช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าชุมชน 
ตําบลโนนกอก 

1. ฝึกปฏิบัติและการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกบัการทอผ้าพื้นเมืองลายสาวบ้านแต้ 
ผ้ามัดหมี่ลายขอ 
เจ้าฟูาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกญัญาและ
การบรรยายให้ความรู้เกีย่วกับผ้าพื้นเมือง 
อัตลักษณ์สาวบา้นแต ้11 สี มีผู้เข้าร่วม
อบรม จํานวน 120 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ 
ละ 30 คน จํานวนรุน่ละ 5 วัน 
2. ออกแบบ และสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตําบลโนนกอก 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
4. ออกแบบ และสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตําบลโนนกอก 

405,360 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนกอก 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมและฝึกปฎิบัติ
ทักษะอาชีพหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองลายสาว
บ้านแต ้ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟูาสิริวัณณวรีนารีรัต
นราชกัญญาและการออกแบบ สร้างบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นเอกลักษณ์ของตําบลโนนกอก ให้แกส่มาชิกใน
กลุ่มอาชีพ 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

405,360 

223 ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมและแปรรูปไหม  
หมู่ที่ 10 บ้านโคกสง่า  
ตําบลหนองแวง  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปลูกหมอ่นเล้ียงไหม  
การออกแบบลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของชุมชน จาํนวนผู้เข้าอบรม 25 
คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน 
2. กิจกรรมการมัดหมีอ่อกแบบลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชน ผู้เข้า
อบรม 25 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน 
3. กิจกรรมการปลกูหม่อนเล้ียงไหม 

80,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแวง ฅ
อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร
การเพิ่มศักยภาพผู้ปลกูหม่อนเล้ียงไหม  
การออกแบบลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์
ของชุมชนพร้อมวัสดุประกอบการอบรม ให้แก่
ประชาชนที่วา่งงานและวา่งจากการทําเกษตร 
จํานวน 25 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

80,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 78/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

224 อบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส ตําบลลุ่มลําชี 
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมเกษตรกรผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส จัดอบรมและฝกึสาธิต
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์สําเร็จรูปแบบ
อัดเม็ดจํานวน 240 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ 
ละ 60 คน อบรมรุ่นละ 3 วัน รวม 12 วัน 
และจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมกันรับวัตถุดิบ  
วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลติ 
และนําไปต่อยอดในการรวมกลุ่มกัน
ประกอบอาชีพต่อไป 

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลลุ่มลําชี 
อําเภอบา้นเขวา้ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยจัดอบรมและฝึกสาธิต
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์สําเร็จรูปแบบอัดเม็ด 
ให้แก่เกษตรกรผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส
จํานวน 240 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

750,000 

225 เพิ่มทักษะอาชีพการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ําเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบโควิด-19 
เทศบาลตําบลทุ่งทอง 
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรในการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา จํานวน 1 รุ่น จํานวน 
500 คน 
2. สาธิตวธิีการเพาะเล้ียงพันธุป์ลาเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่งทอง
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมเพิ่มทกัษะอาชีพ
การเพาะเล้ียงสัตว์น้าํในแหล่งน้ําธรรมชาติในเขต
เทศบาลตําบลทุ่งทอง 19 แห่ง ให้แก่เกษตรกร 
จํานวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

750,000 

226 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
ผักสวนครัว รั้วกินได้  
ตําบลโนนแดง  
อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธปีลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์จํานวน 
26 รุ่น รุ่นละ 50 คน จํานวน 26 วัน รวม
จํานวน 1,300 คน  

747,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  

อําเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการจัดอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัวธิีปลูกผักสวนครัวปลอดสารพษิเพื่อลด
รายจ่ายในครอบครัว ให้แก่ประชาชน จาํนวน 
1,300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

747,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 79/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

227 ปลูกพืชสมุนไพรทางเลือก
(ส่งเสริมการปลูกขมิ้นชัน
,ขิง,กระชายขาว) สมุนไพร
ต้านไวรัสโควิด-19 

ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในท้องถิ่นและ 
แปรรูปสมุนไพร มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 
100 คน โดยส่งเสริมการปลูกขมิ้นชัน และ
สมุนไพรพื้นถิ่นในชุมชน และแปรรูป  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านสมุนไพรในด้านต่างๆ 
ที่ใช้ในการดํารงชีวิต เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ  

629,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลคอนสาร 
อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการจัดอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการปลูกสมุนไพรในท้องถิ่นและแปรรูป
สมุนไพร ให้แก่ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และสมาชิก
วิสาหกจิชุมชน จาํนวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

629,800 

228 อบรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข ่ ส่งเสริมอาชีพ และฝึกทักษะการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่ - จัดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่พันธุไ์ข่ 
เกษตรกร จํานวน 200 คน จัดตั้งกลุ่มเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่ พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกทักษะ ได้แก ่แม่พันธุ์ไก่ อาหาร วัสดุ
ในการให้อาหาร ให้น้าํไก ่

455,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งพระ  

อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการจัดอบรมใหค้วามรู้การ
เล้ียงไก่พันธุ์ไข่ให้แก่เกษตรกร จํานวน 200 คน 
จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

455,000 

229 อบรมเลี้ยงหอยขมในบอ่
ซีเมนต์ 

ส่งเสริมอาชีพ และฝึกทักษะการเลี้ยงหอย
ขมในบ่อซีเมนต ์- จัดอบรมให้ความรู้การ
เล้ียงหอยขมในบ่อซีเมนต์ เกษตรกร จํานวน 
70 คน จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงหอยขม พร้อม
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทกัษะ  
ได้แก่ แม่พันธุ์หอยบ่อซีเมนต ์

114,750 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งพระ 

อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการจัดรอบรมเล้ียงหอยขม
ในบ่อซีเมนต์ ให้แก่เกษตรกรจาํนวน 70 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

114,750 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 80/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

230 เศรษฐกิจพอเพียงใน
ครัวเรือน การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
หมู่ที่ 1 ตําบลวะตะแบก 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมให้ความรู้และสนบัสนุนไก่พันธุไ์ข่ 
วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเทพสถิต 
หมู่ที่ 1 จํานวน 113 คน สนับสนุนไก่พนัธุ์
ไข่จํานวน 1,496 ตัว พร้อมอาหารและถาด
อาหารไก่และถังน้ําไก ่การฝึกอบรมจํานวน 
1 วัน 

467,145 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเทพสถิต 
อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการจัดอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ให้แก่ประชาชน 
จํานวน 113 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

467,145 

231 เศรษฐกิจพอเพียงใน
ครัวเรือนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
หมู่ที่ 2 ตําบลวะตะแบก 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมให้ความรู้และสนบัสนุนไก่พันธุไ์ข่ 
วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข ่
ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเทพสถิต 
หมู่ที่ 2 จํานวน 68 คน 2 รุ่นๆ ละ 34 คน 
สนับสนุนไก่พันธ์ไข่จํานวน 884 ตัว พรอ้ม
อาหารและถาดอาหารไก่และถังน้ําไก่  
การฝึกอบรมจาํนวน 1 วัน 

282,855 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเทพสถิต 
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการจัดอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ให้แก่ประชาชน 
จํานวน 68 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

282,855 

232 ส่งเสริมอาชีพการทอกกและ
แปรรูป 

ฝึกอบรมอาชพีการทอกก และแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ให้กบักลุ่มสตรี
ตําบลบ้านเจียง อบรม 2 วัน จํานวน 45 คน 

250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเจียง  

อําเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร
การทอกก และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ 
อบรม 2 วัน จํานวน 45 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

250,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 81/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

233 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 
Asphaltic Concrete สาย
ทาง ชย.ถ. 1-0064 บ้าน
โนนเหม่า-บ้านหนองหอยปัง 
อําเภอหนองบัวแดง ฅ
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic 
Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0064  
บ้านโนนเหม่า-บ้านหนองหอยปัง  
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
กม. 20+850 - กม. 23+350 ผิวจราจร 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000.00 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว ้

6,169,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 
Asphaltic Concrete เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยจ้างแรงงานในการกอ่สร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
ประชาชนได้รับประโยชนจ์ํานวน 1,000 ครัวเรือน 
คิดเป็นประชากรจํานวน 4,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

6,169,000 

234 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตาม
ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 
(เล้ียงไก่พันธุ์ไข่) 

จัดอบรมเพิ่มความรู้ทักษะความรู ้
ตามหลักวิชาในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
รวม 4 วัน วันละ 50 คน จํานวนทั้งสิ้น 
200 คน  

400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโกทอง 
อําเภอซับใหญ ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ใหแ้ก่ประชาชนจํานวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

400,000 

235 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ในครัวเรือน ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
และสนับสนุนกิจกรรมฝึกสาธิต  
จํานวน 100 คน 

360,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ากูบ 

อําเภอซับใหญ ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ให้แก่เกษตรกร 
จํานวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

360,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 82/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

236 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูป
อาหารโค-กระบือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 
ตําบลท่ากูบ อําเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมให้ความรู้กบักลุ่มเกษตรกร จํานวน 
50 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน  

200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ากูบอําเภอซับใหญ ่

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมการผลิตและแปร
รูปอาหารโค-กระบือ ปลูกหญ้าเนเปียรส์ําหรับเป็น
อาหารโค กระบือ และจําหนา่ย ให้แก่เกษตรกร 
จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

200,000 

237 เพิ่มทักษะอบรมอาชีพระยะ
สั้น (การสานตะกร้าเชือก
ยางพารา)  

1. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน 
ประชาชน และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน 25 ชุมชน จํานวน 6 รุ่นๆ 
ละ 50 คน    
2. ติดตามประเมินผลการอบรมอาชีพระยะสั้น 

216,336 เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมอาชีพระยะสั้นการ
สานตะกร้าเชือกยางพารา ให้แก่เกษตรกร 
ประชาชน นักเรียน จาํนวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

216,336 

238 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
ปลอดภัยดว้ยเทคโนโลยี
นวัตกรรม 

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่เกษตรกรจํานวน 50 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน 

3,383,100 จังหวัดชัยภูม ิ สํานักงานเกษตร 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมเพิ่มศักยภาพ
กระบวนการผลิตข้าวปลอดภยัและจัดการแปลง
เรียนรู้การผลิตข้าวปลอดภัย ให้แก่ประชาชน
จํานวน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

3,383,100 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 83/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

239 ก่อสร้างระบบส่งน้ําสถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟาูบ้านหนองบัว
บาน (ท่าวังมะเกลือ)  
ตําบลหนองบัวบาน  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

กิจกรรมงานวางท่อส่งน้ําเหล็กเหนียว  
สาย MP ขนาด Ø 500 มิลลิเมตร หนา 6 
มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 0.600 
กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 

5,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ โครงการชลประทาน
ชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างระบบส่งน้ําสถานสีูบน้ําด้วย
ไฟฟูา เพื่อสนับสนุนการปลูกพืช พื้นทีก่ารเกษตร
ได้รับประโยชน ์110 ไร่ เกษตรกร 20 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

5,000,000 

240 ก่อสร้างระบบส่งน้ําสถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟาูบ้านสาํราญ 
ตําบลศรีสําราญ  
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

กิจกรรมงานคลองส่งน้ําดาดคอนกรีต  
สาย 1L-MC1 ระยะทางประมาณ 2.00 
กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 

4,750,000 จังหวัดชัยภูม ิ โครงการชลประทาน
ชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างระบบส่งน้ําสถานสีูบน้ําด้วย
ไฟฟูา เพื่อสนับสนุนการปลูกพืช พื้นทีก่ารเกษตร
ได้รับประโยชน ์375 ไร่ เกษตรกร 60 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

4,750,000 

241 ก่อสร้างระบบส่งน้ําสถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟาูบ้านนา  
ตําบลบ้านขาม  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

กิจกรรมงานวางท่อส่งน้ําเหล็กเหนียว  
สาย 1R-MP ขนาด 500 มลิลิเมตร หนา 6 
มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 0.600 
กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 

5,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ โครงการชลประทาน
ชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างระบบส่งน้ําสถานสีูบน้ําด้วย
ไฟฟูา พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน ์110 ไร่ 
เกษตรกร 20 ครัวเรือน 
2. โครงการรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน  

5,000,000 

242 ก่อสร้างระบบส่งน้ําสถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟาูบ้านคอน
สวรรค์ ตําบลคอนสวรรค์ 
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

กิจกรรมงานวางท่อส่งน้ําเหล็กเหนียว  
สาย MP ขนาด 500 มิลลิเมตร หนา 6 
มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 0.600 
กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 

5,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ โครงการชลประทาน
ชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการก่อสร้างระบบส่งน้ําสถานสีูบน้ําด้วย
ไฟฟูา พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน ์375 ไร่ 
เกษตรกร 60 ครัวเรือน 
2. โครงการรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน  

5,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 84/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

243 แปรรูปผักอินทรีย์ดอง  
(กิมจิ) หมู่ที ่2 บ้านหนอง
ปล้อง ตําบลหนองแวง 
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

มีกิจกรรม 3 ดังนี้ 
1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการทํา
ผักอินทรีย์ดอง (กิมจิ) 
2. กิจกรรมการสาธิตการทําผักอินทรีย์ดอง  
(กิมจิ) 
3. กิจกรรมการฝึกปฏิบัตกิารทําผกัอินทรีย์
ดอง (กิมจิ) ผู้เข้าอบรม 50 คน แบ่งเป็น 5 
รุ่น ๆ ละ 10 คน 

100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแวง  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชีพ
หลักสูตรการแปรรูปผักอินทรีย์ดอง ให้ประชาชน
จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

100,000 

244 ส่งเสริมอาชีพให้ยั่งยืน  
(การเพิ่มประสิทธภิาพมัน
สําปะหลัง) ตําบลบ้านชวน 
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมเกษตรกร เป็นกลุ่มอบรม จาํนวน 
8 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน ระยะเวลากลุ่มละ 1 
วัน เพื่อให้ความรู้ในการเพาะปลูก 
มันสําปะหลัง สนับสนุนพันธุ์มันสําปะหลัง 
จํานวน 1.2 แสนต้น พร้อมปุย๋ระเบิดหวัมัน 
400 ถุง เพื่อลดปัจจัยในการผลิตและเพิม่
รายได้ รวมทั้งติดตามประเมินผลจากรายได้
ในการผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น 

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบําเหน็จ
ณรงค์ อําเภอบําเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกทกัษะอาชพีหลักสูตร
การเพิ่มประสิทธภิาพมันสาํปะหลัง ให้เกษตรกร
จํานวน 400 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

750,000 

245 อบรมเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะการล้ียงไก่
พื้นบ้าน - จัดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่
พื้นบ้าน เกษตรกร จาํนวน 40 คน จัดตั้ง
กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน พร้อมสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกทักษะ ได้แก ่แม่พันธุ์ไก่ 
อาหาร วัสดุในการใหอ้าหาร ให้น้ําไก่ 

67,875 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งพระ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการจัดอบรมฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน  
ให้เกษตรกรจํานวน 40 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

67,875 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 85/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

246 เพิ่มศักยภาพเกษตรกรด้วย
การทําเกษตรอินทร์ปลอด
สารพิษ 

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร จาํนวน 7 
กลุ่ม ๆ ละ 50 จํานวนรวม 350 คน 
2. รวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 

902,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
คอนสวรรค์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กบัเกษตรกร 
จํานวน 350 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

902,300 

247 ผลิตอาหารสัตว ์(อาหารข้น) 
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองขาม 
อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์
ให้กับเกษตรกรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 
จํานวน 100 คน  

400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองขาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมฝึกทักษะพัฒนา
ศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์ ให้กบัเกษตรกร
จํานวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

400,000 

248 อบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายใน
ตําบลโปุงนก  
อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้เข้ารว่ม
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
เล้ียงไก่พื้นเมือง ติดตามและประเมินผลการ
เล้ียงไก่พื้นเมืองในแต่ละชุมชน เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงไก่พื้นเมือง 
ให้แก่ประชาชนตาํบลโปุงนก จํานวน 6 รุ่นๆ 
50 คน  

200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงนก  

อําเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
เล้ียงไก่พื้นเมือง จํานวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

200,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 86/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

249 เพิ่มทักษะอบรมอาชีพระยะ
สั้น (การทําปลาตะเพียนไร้
ก้าง)  

1. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ประชาชน
ในพื้นที่ และนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน 17 รุ่น ๆ ละ 50 คน เพื่อ
สร้างรายได้และอาชีพระยะสั้นเพิ่มขึ้น
สามารถนําไปใช้ในครัวเรือนได้ 
2. ติดตามประเมินผลการอบรมอาชพีระยะ
สั้น 

530,864 เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมอาชพีระยะสั้น 
การทําปลาตะเพียนไร้ก้าง ใหแ้ก่เกษตรกร 
ประชาชน และนักเรียน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 1,700 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

530,864 

250 เพิ่มทักษะอบรมอาชีพระยะ
สั้น (ถนอมอาหารการทําไข่
เค็ม)  

1. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน 
ประชาชนและนกัเรียน ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน เพื่อ
สร้างรายได้และอาชีพระยะสั้นเพิ่มขึ้น 
สามารถนําไปใช้ในครัวเรือนได้ 
2. ติดตามประเมินผลการอบรมอาชีพระยะสั้น 

64,200 เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมอาชีพระยะสั้น 
ถนอมอาหารการทาํไข่เค็ม ให้แก่เกษตรกร 
ประชาชน และนักเรียน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

64,200 

251 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ ่
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

อบรมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจํานวน 4 รุ่น 
รุ่นละ 50 คน รวมเป็นจํานวน 200 คน  
เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

749,850 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหนองบัว
ใหญ่ อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ประชาชนจาํนวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

749,850 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 87/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

252 สูบน้ําจากฝาย รพช. ไปเติม
น้ําสระหนองขี้นาก ด้วย
ระบบโซล่าเซลล์ บ้านสระ
ปทุม หมู ่9 ตําบลหนองไผ ่
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด 340 วัตต์ 
จํานวน 16 แผง 
2. ก่อสร้างโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 
3. ติดต้ังระบบสูบน้ําแบบปั๊มหอยโข่งขนาด 
3 แรงม้า 

280,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการติดตั้งระบบสูบน้ําแบบปัม๊หอยโข่ง 
ก่อสร้างโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดต้ังแผง
โซล่าเซลล์ขนาด 340 วัตต์ จํานวน 16 แผง 
ประชาชนได้รับประโยชน ์จํานวนประชาชน 350 
ครัวเรือน คิดเป็นประชากรจํานวน 350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

280,000 

253 เติมน้ําสระโนนขี้ตุ่นด้านทิศ
ใต้ ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านซํามูลนาก หมู่ 3  
ตําบลหนองไผ่  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด 340 วัตต์ 
จํานวน 16 แผง  
2. ก่อสร้างโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์  
3. ติดต้ังระบบสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ําขนาด 2 
แรงม้า 

280,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนด้วยการติดตั้งระบบสูบน้ําแบบปัม๊หอยโข่ง 
ก่อสร้างโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดต้ังแผง
โซล่าเซลล์ขนาด 340 วัตต์ จํานวน 16 แผง 
ประชาชนได้รับประโยชน ์จํานวนประชาชน 350 
ครัวเรือน คิดเป็นประชากรจํานวน 350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

280,000 

254 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 
บ้านหนองโน หมู่ 11  
ตําบลหนองไผ่  
อําเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

1. ฝีกอบรมอาชพีให้กับประชาชน หลักสูตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมอืในรูปแบบ
ต่างๆ จํานวน 1 รุ่น 10 คน เป็นเวลา 3 วัน 

105,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ การทอผ้าพื้นเมือง  
และแปรรูปผ้าทอมอืในรูปแบบต่างๆ ให้แก่
ประชาชนจํานวน 10 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

105,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

255 ยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
การเกษตรการพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย หมู่ที่ 10  
ตําบลนางแดด  
อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มเล้ียงเป็ด  
ฝึกปฏิบัติการทําไข่เค็มสมุนไพรให้กับกลุ่ม
เล้ียงเป็ด โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 คน 
จํานวน 2 วัน 

250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนางแดด  

อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกรกลุ่มเล้ียงเป็ด ฝึกปฏบิัติการทาํไข่เค็ม
สมุนไพรให้แก่ประชาชนจาํนวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

250,000 

256 ส่งเสริมการปลูกและการ
แปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 7 
บ้านหนองกุง ตําบลหนอง
แวง อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การปลูกและ
การแปรรูปสมุนไพร จาํนวนผู้เข้าอบรม 50 
คน ใช้เวลา 1 วัน 
2. กิจกรรมการสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร 
และฝึกปฏบิัติจริงการผลิตการแปรรูป
สมุนไพร ผู้เข้าอบรม 50 คน ใช้เวลา 1 วัน 

150,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแวง  

อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมให้ความรู ้
การปลูกและการแปรรูปสมุนไพร ให้แกป่ระชาชน
จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

150,000 

257 สร้างอาชีพกลุ่มสตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส เพิ่มรายได้จาก
แหนมหมูใบตองให้แก่ชุมชน 
ตําบลบ้านตาล  
อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ฝึกอบรมให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 1 กลุ่ม 
จํานวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน พร้อม
จัดหาวัตถุดบิประกอบการสาธิตในการทํา
แหนมหมูใบตอง เพื่อเพิ่มรายได ้และทักษะ
ความรู้ในการทําแหนมหมูใบตอง  

150,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านตาล  

อําเภอบาํเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการฝึกอบรมพร้อมจัดหา
วัตถุดิบประกอบการสาธิตในการทําแหนมหมู
ใบตอง ให้แก่ประชาชนจํานวน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

150,000 

รวม 257 โครงการ 275,870,413  275,784,723 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดชัยภูม ิ

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
สายทาง ชย.ถ. 1-0079 
บ้านยางบา่ - บ้านโคกสูง 
อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.  
1-0079 บ้านยางบ่า - บ้านโคกสูง อำเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720.00 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิและมาตรฐานงาน
ทางที่ได้กำหนดไว ้

2,879,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่ 
การสร้างงาน สร้างอาชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
  

  

2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายบา้นหนองคู-
บ้านเพชร อำเภอภูเขยีว 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00-7.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ1.00-2.50 เมตร ระยะทาง 
2.500 กิโลเมตร 

9,100,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขาดความเชือ่มโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน 

  

3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สาย ชย.4017 
แยกทล.2187 - บา้นผักปัง 
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00-7.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ1.00-2.50 เมตร ระยะทาง 
2.500 กิโลเมตร 

8,900,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่ 
การสร้างงาน สร้างอาชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  

  

4 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
การผลิต การแปรรูป  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาดของผลิตภัณฑ์ 
OTOP ภายใต้วิถีชวีิตแบบ
ปกติใหม่ (New Normal) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  
สู่ SMART PRODUCT       
กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายการผลิต
และพันธมิตรทางการค้า  
กิจกรรมที่ 3 นกัการตลาดรุ่นใหม ่(OTOP)   
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ 
OTOP แบบปกติใหม่ (New Normal) 

9,200,000 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่ือมโยงการท่องเท่ียว
และบริการ ไม่ระบพุื้นที่ดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ที่
จะทำการพัฒนาให้ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ส่งเสริมและพัฒนาของที่
ระลึกด้านการทอ่งเที่ยว
จังหวัดชยัภูม ิ(ฝากไท@ชัยภูมิ)  
เพื่อฟื้นฟูและสร้างรายได้แก่
ภาคประชาชนหลังวิกฤต ิ
โควิด-19 

(1) กิจกรรมพัฒนาสินค้าและของที่ระลกึ
จังหวัดชัยภูมิ - พัฒนาสินค้าและของที่ระลึก
เพื่อการท่องเท่ียวที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด
ชัยภูมิ ให้ดึงดูดและเป็นที่ต้องการของตลาด 
เพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจำนวน  
5 ประเภท 20 ผลิตภัณฑ์ 

2,600,000 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการมีกิจกรรม 
การจ้างเหมาพัฒนาสินค้าที่ระลึก ไม่ระบุพื้นที่ 
และผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 

  

6 ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริม
การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อฟื้นฟูและ
สร้างรายได้แก่ภาคประชาชน
หลังวิกฤติโควิด-19 

(1) สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดชัยภูมิ 
(2) ลงพื้นที่ วิเคราะห์ศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและ
ประวัติศาสตร์ 
(3) จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ผ่านช่องทาง Social media ความยาว  
15-20 นาที 

1,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการทำคลิป
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว ขาดความชัดเจนหรือ
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ไม่ระบุแหล่งท่องเที่ยวในการดำเนินการ 

  

7 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้าน Digital Marketing 
สำหรับผู้ประกอบการ 
ด้านการท่องเท่ียวและ 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน  
เพื่อฟื้นฟูและสร้างรายได้แก่
ภาคประชาชนหลังวิกฤต ิ
โควิด-19 

จัดฝึกอบรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่าน 
ช่องทางการตลาดออนไลน ์(Digital Marketing) 
โดยพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว ในการผลิตเนื้อหา 
(Content) การนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ให้มีความน่าสนใจและพัฒนากลยุทธ์ดา้น
การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล จำนวน 100 คน 
(2 รุ่นๆละ 50 คน) ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 

1,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการอบรม
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว ไม่ระบุผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ชัดเจน รวมทั้ง เป้าหมายและตวัชี้วัด 
ไม่ชัดเจน 
  

  

8 เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

1. กิจกรรมเตรียมความพรอ้มโครงการ 
2. กิจกรรมอบรมเครือข่ายเยาวชน 
3. กิจกรรรมสำรวจ รวบรวม และจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
4. กิจกรรมนำเข้าข้อมูล และผยแพร่ 
5. กิจกรรรมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธแ์ละ
ถอดบทเรียน 
6. กิจกรรมอำนวยการและประเมินผล 

300,000 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชน ขาดความชัดเจนหรือ 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ไม่ระบุพื้นที่ในการดำเนินการและ
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมมีการจา้งเหมาบริการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ส่งเสริมความมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาชนและ
เยาวชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
สู่การขับเคลื่อนอาชีพ
เกษตรกรรม สร้างรายได้
อย่างยั่งยืน 

1. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร 
ในชีวิตประจำวัน 
2. อาหารเป็นยาพัฒนาชุมชน 
3. การตลาดออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตร บริการท่องเท่ียว และสินค้าชุมชน 
ในยุคปกติวิถีใหม ่

2,219,000 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานเกษตร 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการอบรม  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร ขาดความ
เชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

10 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
โค กระบือ จังหวัดชยัภูม ิ

ฝึกอบรมการถนอมอาหารสัตว ์การปลกูพืช
อาหารสัตว ์การปรับปรุงฟาร์ม ตาม
มาตรฐาน GFM การดูแลสุขภาพสัตว์ 
ปรับปรุงฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน 
GFM จำนวน 120 คน 

2,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การถนอมอาหารสัตว์ และจัดซื้อเครือ่งอัดฟาง 
จำนวน 2 เครื่อง ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
 
  

  

11 ถนนคนเดิน ชิม ช้อป ชิลล ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยการออกบูธจำหน่าย
สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม กิจกรรมการแสดง 
และกิจกรรมส่งเสริมการขาย มกีารดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมด้านการจำหนา่ยสินค้า 
ไม่น้อยกวา่ 200 ร้านค้า 

1,978,650 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการออกบธู
จำหน่ายสินค้า ซ่ึงกิจกรรมไม่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) 
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

12 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำบา้นกุดละลม 
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนาแซง 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

วางท่อ PVC 100 มิลลิเมตร ชั้น 8.5  
ความยาว 1,140 เมตร 

460,000 จังหวัดชัยภูม ิ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ส่งเสริมการปลูกเห็ด 
ในโรงเรือน สร้างการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาอาชีพเสริม
แก่ชุมชน 

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ให้แก่เกษตรกรในการเพาะเห็ด จำนวน 
4,400 ราย และการจัดการผลผลิต 
ในโรงเรือน จำนวน 440 โรงเรือน 

47,677,000 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานเกษตร 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
เพาะเห็ดเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน แจกปัจจยั 
การผลิต และสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด ไม่ระบุสถานที่ 
การขออนุญาตการใช้พื้นที่ในการกอ่สร้างโรงเรือน 
และการบริหารจัดการ ไม่มีรายละเอยีดชุมชน 
ที่เป็นสถานที่การสร้างโรงเรือน 

  

14 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายชย.3049 แยก
ทางหลวงหมายเลข 205  - 
แยกทางหลวงหมายเลข 
2217 อำเภอบำเหนจ็ณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ  

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.250 
กิโลเมตร 

12,500,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

15 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายแยกทช.ชย.
3019 - กูแ่ดง อำเภอบ้านเขวา้ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 
กิโลเมตร 

5,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

16 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายชย.3028 แยก
ทางหลวงหมายเลข 205  - 
แยกทางหลวงหมายเลข 
2354 อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.250 
กิโลเมตร 

12,500,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนน เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ซ่ึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทชัยภูม ิ
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมสำหรับ
ดำเนินโครงการที่ชัดเจน 

  

17 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายชย.3033 แยก
ทล.225 - แยกทช.ชย.3019  
อำเภอบา้นเขวา้, หนองบวัระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.700 
กิโลเมตร 

7,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายชย.4038 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2354 - 
แยกทางหลวงหมายเลข 
2069 อำเภอเทพสถิต, 
บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.300 
กิโลเมตร 

13,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

19 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายชย.6046  
บ้านหนองลุมพุก – บ้านโกรก
ตาแป้น อำเภอจัตุรัส, เนินสง่า 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.400 
กิโลเมตร 

14,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

20 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายชย.3006 แยก
ทางหลวงหมายเลข 225  - 
แยกทางหลวงหมายเลข 
2354 อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.000 
กิโลเมตร 

12,000,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

21 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายแยกทล.225 - 
บ้านหลุบโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00-7.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00-2.50 เมตร ระยะทาง 
2.350 กิโลเมตร 

12,500,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

22 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
ตำบลห้วยบง  อำเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกหม่อนเล้ียงไหม ตำบลห้วยบง 
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน  
1 รุ่น 1 วัน ผู้เขา้อบรมจำนวน 150 คน   

356,200 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองชัยภูมิจังหวัด

ชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมพร้อมวัดุประกอบการอบรม 
ควรให้หน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพื่อแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP อำเภอเมืองชัยภูม ิ
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกาญจนา 
ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
จำนวน 1 รุ่น 3 วัน 2 คืน ผู้เขา้อบรม
จำนวน  40 คน  

415,200 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการอบรมและ
จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์และคิดค้นสูตรเห็ด
อบแห้งรสลาบรสดั้งเดิม ควรให้หน่วยงานที่มี
ภารกิจโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

24 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร (เลี้ยงเป็ดพันธุ์)  
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูม ิ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร ให้มีความรู้
เกี่ยวกบัการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ จำนวน 1 รุ่น  
1วัน ผู้เข้าอบรมจำนวน 150 คน แบ่งเป็น 3 
รุ่น ๆ ละ 50 คน และมอบเป็ดพันธุ์ไข่ให้
เกษตรกรผู้เข้าอบรม จำนวน 1,476 ตัว 

596,700 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
เล้ียงเป็ดพันธุ์และมอบเป็ดพันธุ์ไข่พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ ควรให้หนว่ยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็น
ผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

25 ส่งเสริมการปลูกไม้ผล
เศรษฐกิจคุณภาพดีของ
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิต
มะม่วงนอกฤดูหนองแวง  

อบรมให้ความรู้การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ  
ในพื้นที่ ตำบลหนองแวง จำนวน 50 คน 
และจัดหาพันธุ์ไม้คุณภาพดี จำนวน 1,600 ต้น 
ให้ผู้เข้ารับการอบรม 

493,300 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองบัวแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ควรให้หนว่ยงานที่มี
ภารกิจโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

26 แปรรูปจากข้าวกล้องและ
การทำน้ำนมจมูกขา้ว 
เพื่อสุขภาพ  

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การแปรรูปจาก 
ข้าวกลอ้ง การทำน้ำนมจมกูข้าวเพื่อสุขภาพ  
จำนวน 50 คน 

112,800 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองบัวแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การแปรรูปจากขา้วกลอ้ง ควรให้หนว่ยงานที่มี
ภารกิจโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
โดยระบบสหกรณ์ 

อบรมให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูก 
มันสำปะหลัง จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน 
รวม 150 คน  

727,950 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการอบรม 
ให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลัง 
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่ 
การสร้างงาน สร้างอาชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  

  

28 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย
ท่องเที่ยวอำเภอซับใหญ ่

ปลูกต้นทองอุไรสองข้างถนนสายบ้านบุฉนวน 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ถึงบ้าน
หนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลซับใหญ่  
จำนวน 3,600 ต้น 

389,205 จังหวัดชัยภูม ิ อำเภอซับใหญ ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ถนนสายท่องเที่ยวปลูกต้นทองอุไรสองข้าง
ถนนสายบา้นบุฉนวน ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

29 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP  บา้น
ละหานค่าย หมู่ที ่2 ตำบล
โคกสะอาด อำเภอหนองบวั
ระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  

จัดอบรมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  
ให้มีความเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน 
และการเพิ่มช่องทางการตลาด จำนวน 30 
คน  

133,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองบัวระเหว  

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุรายละเอยีดผลิตภัณฑ์ 
OTOP ที่ชัดเจน ควรให้หนว่ยงานที่มภีารกิจ
โดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ไม่ชัดเจน 

  

30 ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลกูผัก
วังตะเฆ่ หมู่ 1 ตำบลวังตะเฆ่ 
อำเภอหนองบัวระเหว  
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการปลูกผักและการจัดทำระบบการ
กระจายน้ำระบบท่อแบบสายนำ้หยด 
ให้กับแปลงกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารว่ม  
จำนวน 30 คน 

211,500 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองบัวระเหว  

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมปลูก
ผักและการจัดทำระบบการกระจายน้ำระบบท่อ
แบบสายนำ้หยด งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการแจก
ปัจจัยการผลิต ควรให้หนว่ยงานที่มภีารกิจโดยตรง
เป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 นักการตลาดน้อย 
(Born2Be Ban  Khwao) 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบโควิด-19 
อำเภอบา้นเขวา้ จังหวัดชยัภูม ิ

1. อบรมนักขายการตลาดน้อย จำนวน  
1 รุ่น 30 คน เพื่อพัฒนาทกัษะการจำหน่าย
สินค้าและบริการ เพือ่เพิ่มรายได้  
2. ทดลองการสินค้าและบริการ ผลิตภณัฑ์
ในชุมชน สินค้า OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์ 
3. จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าและบริการ 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน สินค้า OTOP เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและของดีในชุมชน 
และเปิดตลาดยุคใหม ่

566,400 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม    
การขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทางออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย
และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน หนว่ยงานดำเนินการไม่ใช่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง  

  

32 ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ 
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

อบรมเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ให้ประชาชนในกลุ่ม 
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่
ได้รับผลกระทบดังกล่าวและได้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
โดยจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น 4 วัน ผู้เข้ารว่ม
อบรมทั้งหมด 200 คน 

498,800 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอจัตุรัส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหนว่ยงาน
ดำเนินการไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรง  

  

33 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง อำเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ใหป้ระชาชนในกลุ่ม  
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่
ได้รับผลกระทบดังกล่าวและได้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
โดยจัดอบรมจำนวน 10 รุ่น จำนวน 10 วัน 
ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 1,000 คน 

2,480,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอจัตุรัส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากหนว่ยงาน
ดำเนินการไม่ใช่หน่วยงานที่มภีารกจิรับผิดชอบ
โดยตรง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แปลง
สาธิตเกษตรแบบผสมผสาน 
ตำบลวะตะแบก อำเภอ 
เทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ

1.ปรับพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรแบบ
ผสมผสานเน้ือที่ 3 ไร่ 3 งาน             
2. จัดซื้อและปลูกพันธ์ไม้               
  2.1 ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง เบอร ์1  
  2.2 ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง เบอร ์2 
  2.3 ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง เบอร ์3 
  2.4 ไผ่รวกหวานภกูระดึง 
  2.5 ชนิดพันธุ์ขนุน สายพันธุ ์ทองประเสริฐ 
  2.6 ชนิดพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม 
  2.7 ชนิดพันธุอ์ะโวคาโด สายพันธุ์ แฮช 
นิวซีแลนด์ 
  2.8 ชนิดพันธุ์สะตอ 
3. ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร 

146,020 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเทพสถิต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้แปลงสาธิตเกษตรแบบผสมผสาน ขาด
หนังสืออนุญาตการใช้พื้นที่ และโครงการไม่แสดง
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

35 พัฒนากลุ่มวิสาหกจิชุมชน
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

1. จัดทำระบบน้ำเพือ่การเกษตร  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหว้ยเจริญสัมพันธ์  
2. พัฒนาระบบน้ำเพือ่การเกษตรกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนคนเกษตรบ้านโนนสง่า  
3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสุข       
4. เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าการ 
แปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกรัง  

290,230 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเทพสถิต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือพันธุ์
ไม้ผลและจัดทำระบบน้ำเพือ่ทำการเกษตร ไม่ระบุ
การบริหารจัดการ กลุ่มเป้าและตวัชี้วัดไม่ชัดเจน  

  

36 ส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชยัภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้ด้านการตลาด และดา้น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบต่าง ๆ  
2. ส่งเสริมกิจการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 เพือ่ต่อยอด
โครงการเดิม   

432,100 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอแก้งคร้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
การตลาด และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม 
ในรูปแบบต่าง ๆ งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ 
แจกปัจจัยการผลิต ควรให้หนว่ยงานที่มภีารกิจ
โดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำบา้นหนองโสมง 
ซอย 1 หมู่ที ่5 ตำบลโคกสูง 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

วางท่อ PVC 100 มิลลิเมตร ชั้น 8.5  
ความยาว 1,210 เมตร 

341,000 จังหวัดชัยภูม ิ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ขาดความชัดเจนหรือความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

38 พัฒนาอาชีพของที่ระลึก 
และชุมชนด้านการท่องเท่ียว 
แห่ผีสุ่มอยา่งยั่งยืน บา้น
เส้ียวน้อย ตำบลบา้นเล่า 
อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมชาวบา้นพัฒนาสินค้าและของที่ระลึก
เพื่อการท่องเท่ียวที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด
ชัยภูมิ จำนวน 50 คน และนำเสนอเป็นคลิป
วีดีโอ ดา้นการทอ่งเที่ยว จำนวน 1 ครั้ง 

445,300 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเมืองชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาสินค้าและของที่ระลึกสรา้งช่องทางการตลาด
ออนไลน์ และจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง  
ซ่ึงการจัดกิจกรรมแสง สี เสียง ขาดความชัดเจน
หรือความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

39 แปรรูปมะม่วงด้วยการทำ
ไอศกรีมมะม่วงและแยม
มะม่วง 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมะมว่ง  
จำนวน 1 รุ่น 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรม 50 คน 

200,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองบัวแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
แปรรูปมะม่วงและจัดหาวัสดุประกอบการฝึกอบรม 
ซ่ึงรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานของกิจกรรม
เป็นการแจกจ่ายพันธุ์ไม้ ไม่สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ของโครงการ ควรให้หน่วยงาน 
ที่มีภารกิจโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

40 พัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็น
สินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐาน 
และออกแบบพฒันาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรผสมผสาน 
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 
ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรม ให้ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า 
OTOP ที่ได้มาตราฐานและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ผสมผสาน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอทเพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ

80,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเทพสถิต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
พัฒนาเป็นสินค้า OTOP  ซ่ึงไม่ระบุสินค้าแปรรูป
ทางการเกษตรที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 
ควรให้หน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ศักยภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรเพื่อพัฒนา
เป็นสินค้า OTOP ให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการของตลาด 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์บ้านหนองใหญ่
ห่างไกลสารพิษ บา้นหนอง
ใหญ่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถติ จังหวัดชยัภูม ิ

จัดอบรม ให้ความรูเ้พื่อศักยภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นสินค้า 
OTOP ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ
ตลาด กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรยี์
บ้านหนองใหญ่หา่งไกลสารพิษ บา้นหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

80,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเทพสถิต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
พัฒนาเป็นสินค้า OTOP ซ่ึงไม่มีรายละเอียดสินค้า
แปรรูปทางการเกษตรที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP ไม่ระบจุำนวนกลุ่มเป้ามาย ควรให้
หน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

42 ต่อยอดกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ บ้านหวัทะเล เพื่อเพิ่ม
รายได้ผู้ได้รับผลกระทบ 
โควิด-19 หมู่ที่ 11 ตำบล 
หัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ บ้านหัวทะเล 
ตำบลหัวทะเล จำนวน 30 คน ระยะเวลา
อบรม 1 วัน โดยจัดซื้อแม่ไก่พันธุ์ไข่  
(ไก่สาวพร้อมไข่) อายุ 18-20 สัปดาห์  
พร้อมฉีดวัคซีนจำนวน 900 ตัว และอาหาร
ไก่เม็ดสำเร็จรูป 9,000 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมฝึกสาธิตในการอบรม และมกีาร
ติดตามให้คำแนะนำระหวา่งการเลี้ยงไก่  
โดยประเมินจากรายได้ของเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น 

383,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอบำเหน็จณรงค์  

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และจัดหาวัสดุประกอบการ
ฝึกอบรม ซ่ึงพื้นที่ดำเนินการมีความซ้ำซ้อนกับ
โครงการที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว 
 
  

  

43 ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตหน่อไม้ฝร่ังที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
GAP อำเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ  

จัดอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การปลูกหนอ่ไม้ฝร่ัง และการจัดทำระบบ
การกระจายนำ้ระบบท่อแบบนำ้พุ่งให้กบั
แปลงกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม  
จำนวน 30 คน 

209,600 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองบัวระเหว  

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ปลูกหน่อไมฝ้รั่งและจัดหาวัสดุระบบนำ้ ซ่ึงงบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการแจกปจัจัยการผลิตใหป้ระชาชน 
ควรให้หน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 สืบสานต่อยอดภูมิปัญญา
พัฒนาเพิ่มผลผลิต ฝ่าวกิฤต
ด้วยหม่อนไหมระบบน้ำหยด 

วางระบบท่อจ่ายนำ้และติดต้ังระบบนำ้หยด 499,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอคอนสวรรค์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางระบบ
ท่อจ่ายนำ้และติดต้ังระบบนำ้หยดในแปลงหม่อน 
ซ่ึงไม่ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน ควรให้หน่วยงานที่มี
ภารกิจโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

45 พัฒนาศักยภาพทอ้งถิ่นผ่าน
ลานค้าชุมชน บ้านกุดละลม 
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนาแซง 
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูม ิ

ดำเนินการก่อสร้าง 
1. อาคาร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร 
2. ลานร้านค้าชุมชน โครงสร้างเสริมเหล็ก 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,430 ตารางเมตร  
(ขาดรายละเอยีด) 

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองนาแซง  
อำเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร และลานค้า
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร ซ่ึงไม่ระบุพื้นที่การก่อสร้างที่ชัดเจน ไม่มี
หนังสือยืนยันการขอใช้พื้นที ่ขาดความเชื่อมโยง
การสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน 

  

46 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อม
บ่อพกันำ้ คอนกรีตเสริมเหลก็ 
(จากหนา้บ้านนางนิยมวรรณ  
ประดบัวงศ์ ถึงบา้นนายสังคม 
ธงทอง) หมู่ที่ 11 ตำบลโพน
ทอง อำเภอเมืองชยัภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบอ่พักนำ้ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบา้น 
นางนิยมวรรณ ประดับวงศ์ ถึงบ้านนายสังคม 
ธงทอง) โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร 
จำนวน 208 ท่อน พร้อมบ่อพกัน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1.04 x 1.40 เมตร 
จำนวน 23 บ่อ หรือมีปริมาตรคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 46.03 ลูกบาศก์เมตร และ 
เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
198.80  เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 35.784 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตราฐาน 
กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท2-03) 

700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง   

อำเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างท่อ
ระบายนำ้พร้อมบ่อพักนำ้ คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและ 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ส่งเสริมและพัฒนาสร้าง
อาชีพกลุ่มปลกูเมล่อน พื้นที่
สาธารณะ หมู่ 2 ตำบล 
บ้านกอก บริเวณวิทยาลยั
พอเพียงเทศบาลตำบลจัตุรัส 

ฝึกอบรมและปฏิบัติให้กบัประชาชน อบรม
จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน จำนวนผู้เข้า
อบรม 50 คน พร้อมจัดทำโรงเรือนพร้อม
วางระบบนำ้ ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 20 เมตร 
จำนวน 1 หลัง  

474,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลจัตุรัส  
อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ปลูกเมล่อน พร้อมจัดทำโรงเรือนพร้อมวางระบบน้ำ 
2 หลัง งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ไม่ระบุการบริหารจัดการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

48 ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาน 
บริเวณรอบบึงหมู่ 2 และ 
หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน 
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

อบรมให้ความรู้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บึงละหาน และให้ผู้เข้ารับการอบรม
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริม 
การท่องเทีย่ว อบรมจำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน  

118,050 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาน 
อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บึงละหานและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
อบรม ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

49 ส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสานสานฝันเกษตรกร
ในครัวเรือน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านละหาน ตำบลละหาน 
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้ทำจดัตั้ง
กลุ่มให้ประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กบัเกษตรกร
ในกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวและ 
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวโดยจัดอบรมจำนวน 1 รุ่น 
ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 20 คน 

202,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาน   
อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กบัเกษตรกรพร้อม
ทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ซ่ึงกิจกรรมหลากหลาย 
ไม่มีวิธกีารดำเนินการที่ชดัเจน งบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการจัดซ้ือวัสดุประกอบการอบรม เป้าหมาย
และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 14/36 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ทำฟุตบาท คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมปรับบ่อพักท่อ
ระบายน้ำ  ถนนสุจิตรา  
บ้านกอก หมู่ที ่1 เทศบาล
ตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส  

ขนาดตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 930.72 
ตารางเมตร พร้อมรื้อและวางท่อระบายน้ำ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด dai 1.00 เมตร 
จำนวน 41 ท่อน บอ่พักจำนวน 5 บอ่ 

1,755,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลจัตุรัส  
อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการทำฟุตบาท
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับบ่อพกัท่อระบายนำ้ 
ขาดการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

51 นาโบราณประยุกต์ องค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

1. อบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
จำนวน 40 คน/1 วัน     
2. สร้างโรงเรือนศูนย์เรียนรู้ชุมชน    
3. ส่งเสริมกิจกรรมทำนาแบบโบราณเพื่อ
ประหยัดต้นทุนการผลิตของกลุ่มนาโบราณ 
4. ไถ่ดะและดันดินทำคันนาทองคำ  
จำนวน 10 ไร ่ 
5. ปรับภูมิทัศน์ เพื่อดำเนินโครงการทำนา
ประยุกต ์

357,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลุบคา  
อำเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และจดัทำศูนย์
การเรียนรู้การทำนาโบราณประยุกต์ ซ่ึงงบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ ขาดการ
เช่ือมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและ
ชุมชนอย่างชัดเจน เป้าหมายและตัวชีว้ดัไม่ชัดเจน 

  

52 บริหารจัดการขยะให้เป็น
ตำบลน่าอยู่น่ามองของ
ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้ชาวบ้านเกษตรกรและ
ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับการจัดทำ
เสวียน และการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อทำปุย๋มูล
ไส้เดือน และอินทรีย์ จำนวน 2 รุ่น 45 คน   
2. ส่งเสริมสนับสนุน การเล้ียงไส้เดือน  
เพื่อนำมูลไส้เดือนมาจำหนา่ยเป็นปุย๋อินทรีย์ 
แบบครบวงจร 

1,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเก่ายา่ดี  
อำเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกี่ยวกบัการจัดทำเสวียน และการเลี้ยงไส้เดือน  
ซ่ึงการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน งบประมาณส่วนใหญ่
เป็นค่าวัสดุและปัจจัยการผลิต เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 15/36 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตรกลุ่มปลกูผัก
ปลอดสารพิษ หมู่ 8 ตำบล
หนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ วิธปีลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรยี์ จำนวน 1 รุ่น 20 คน 
เป็นเวลา 1 วัน  
2. ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
การเกษตรอินทรีย์ดว้ยการปลูกผักสวนครัว
โดยใช้ปุย๋อินทรีย์เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่ครัวเรือน 

252,246 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่  
อำเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
โครงสร้างและอุปกรณ์งานแผงโซล่าเซลล์ จำนวน  
8 แผง และเครื่องสูบน้ำแบบจม ซ่ึงงบประมาณ 
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุและปัจจยัการผลิต ไม่ระบุ
พื้นที่ดำเนินการ การบริหารจัดการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

54 แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้าง
รายได้ข้าวกล้องฮางงอกด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตำบลบ้านเพชร  
อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรบ้านหนองแวงศรีพัฒนา  
หมู่ที่ 20 จำนวน 20 คน ระยะเวลา 1 วนั 
พร้อมจัดหาอุปกรณ์เพิ่มมูลค่าข้าวกล้องข้าว
งอก ประกอบการอบรม ได้แก ่เครื่องยิง
ข้าวสาร 1 เครื่อง เครื่องสีข้าวสารขนาด 80 
กิโลกรัม/เซนติเมตร เครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 3 x 6 เมตร และ 
เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก 1 เครื่อง 
จัดหาครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการแปรรูปข้าว
ฮางงอกด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม  
ในการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร GAP 
และสินค้าปลอดภยั โดยให้มีโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์เพิ่มมูลค่าผลิตภันณฑ์อบแหง้
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีเครื่องแปรรูปข้าว
ที่ทันสมัยสามารถแปรรูปสินค้าได้รวดเร็ว
และประหยัดเวลา เพือ่เป็นการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภันณฑ์อบแห้งของกลุ่มเกษตรกรและ
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพชร  

อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ข้าวกล้องฮางงอกและ
จัดซื้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผลิตข้าว
กล้องฮางงอก ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 สร้างอาชีพกลุ่มสตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส เพิ่มรายได้จาก
กระยาสารทให้แก่ชุมชน 

ฝึกอบรมการทำกระยาสาทรใหก้ลุ่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 กลุ่ม จำนวน 50 คน 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน พร้อมจัดซ้ือ
วัตถุดิบประกอบการผลิตกระยาสาทร  
ซ่ึงเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และทกัษะ
ความรู้ในการทำขนมพื้นบ้านให้สืบตอ่ไป 

450,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านตาล  

อำเภอบำเหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นอบรมการทำ
กระยาสาทรพร้อมวัสดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม 
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่ซื้อวัสดุอุปกรณ์เป้าหมาย
และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ไม่ชัดเจนในความคุ้มค่า 
ในการดำเนินโครงการ 

  

56 อบรมพร้อมจัดซ้ือเครื่อง
ผลิตน้ำดื่ม ขนาด 18,000 
ลิตร/วัน บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1 
ตำบลตลาดแร้ง อำเภอ 
บ้านเขว้า จังหวัดชยัภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำดืม่
จำนวน 1 รุ่น จำนวน 293 คน 1 วัน 
2. จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มเพื่อส่งเสริมการ
ผลิตน้ำดื่มขนาด 18,000 ลิตร/วัน  
จำนวน 1 เครื่อง  

747,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลตลาดแร้ง 
อำเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ผลิตน้ำดื่ม ซ่ึงไม่ระบุพื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน  
ไม่ระบุหน่วยงานหรอืการบริหารจัดการ 

  

57 ส่งเสริมอาชีพการประมง
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ตำบลชีบน อำเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชยัภูม ิ

อบรมให้ความรู้การทำกระชังบกเล้ียงปลา
และปฏิบัตกิารทำกระชังปลา จำนวน 4 รุ่น  
ดังนี้ รุ่นที่ 1-3 รุ่นละ 50 คน และรุ่นที ่4  
จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน รุ่นละ 1 วนั   

394,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลชีบน  

อำเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การทำกระชังบกเลี้ยงปลาพร้อมทั้งแจกวัสดุอุปกรณ์ 
และสร้างจุดสาธิต เปา้หมายและตวัชี้วดัไม่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 17/36 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ส่งเสริมผลิตน้ำดื่มเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ COVID - 19 
ตำบลภูแลนคา อำเภอ 
บ้านเขว้า จังหวัดชยัภูม ิ

ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มขนาด กว้าง 7 เมตร 
ยาว 9 เมตร และติดต้ังครุภัณฑ์เครื่องกรอง
น้ำพร้อมฝึกอบรมการใช้งาน 

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลภูแลนคา  
อำเภอบา้นเขวา้  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ผลิตน้ำดื่มพร้อมจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่ม ซ่ึงไม่ระบุ
พื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน ไม่ระบุหนว่ยงานหรือ
บริหารจัดการ  

  

59 ส่งเสริมเครือข่ายการผลิต
การแปรรูป และการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบโควิด – 19 

อบรมให้ความรู้ทางวิชาการและความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่ 7 
บ้านนาเกาะ จำนวน 80 คน พร้อมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต การแปรรูปผ้าไหม 
ผ้าฝ้ายให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น จัดซ้ือ
กี่ กว้ก ฟืม หลา กระสวย หลกัสำหรับโค่น
ด้าย เส้นไหม ด้าย และวัสดุอปุกรณ์อื่น ๆ  

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งนาเลา  
อำเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การแปรรูปผ้าไหม ผา้ฝ้ายให้เป็นผลิตภณัฑ์ OTOP 
พร้อมวัสดุ งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือวัสด ุ
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน  

  

60 ฝึกอบรมการทำผ้ามัดหมี่
และผ้าขาวม้าทอมือ 

อบรมให้ความรู้และสาธิตการทำผ้ามัดหมี่
และผ้าขาวม้าทอมือให้กบักลุ่มทอผ้าบ้าน
โคกไม้งาม จำนวน 30 คน  

224,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยไร่ 

อำเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ทำผ้ามัดหมี่และผา้ขาวม้าทอมอื พรอ้มวัสดุ
ประกอบการอบรม งบประมาณส่วนใหญ่เป็น 
การจัดซ้ือวัสดุ เปา้หมายและตวัชี้วัดไมช่ัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าการเกษตร
ตำบลศรีสำราญ 

1. อบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 
จำนวน 30 คน  
2. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ให้กับศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
การเกษตรตำบลศรีสำราญ 

1,409,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีสำราญ 

อำเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
การเกษตร รายละเอียดกิจกรรมไม่ชัดเจน 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์  
เครื่องยิงสี 1 เครื่อง เป้าหมายและตวัชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

62 เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง องค์การ
บริหารส่วนตำบลบา้นไร่ 
ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการทำปุย๋อินทรีย์ 
วิธกีารปลกู การูแลต้นทุเรียน เปา้หมาย 60 คน 
2 รุ่น ๆ ละ 30 คนและมอบวัสดุ ต้นพันธุ์ 
และปุ๋ยอินทรยี์ให้กับผู้เขา้รับการอบรม  

306,420 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่  

อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ทำปุ๋ยอินทรยี์ วิธีการปลูกการดูแลต้นทุเรียน เและ
มอบวัสดุ ต้นพันธุ์ และปุ๋ยอินทรีย์ เปา้หมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

63 อบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การทำปศุสัตว์แบบอินทรีย์
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง
อาชีพในชุมชน  

จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ 
การทำปศุสัตว์แบบอินทรีย์เพือ่เพิ่มมูลค่า
และสร้างอาชีพในชุมชนให้กบัเกษตรกร
ภายในพื้นที่ตำบลโป่งนกสนับสนุนการทำ 
ให้แก่ประชาชนตำบลโป่งนกจำนวน 50 คน 
ทำการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน  

200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งนก  

อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
พัฒนาทักษะการทำปศุสัตว์แบบอินทรีย ์และจัดซื้อ
เครื่องผสมอาหาร ซ่ึงรายละเอียดกิจกรรมยังไม่ชัดเจน 
ไม่ระบุชนิดสัตว์ เป้าหมายและตวัชี้วัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่กลุ่มเพาะเลี้ยง
สัตว์ปีกตำบลวะตะแบก 
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพการเลี้ยงไก่พนัธุ์ไข่ 
ให้กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์ปกีภายในตำบลวะ
ตะแบก จำนวน  200 คน โดยทำการ
ฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน 

749,850 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวะตะแบก  
อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และแจกวัสดุอุปกรณ์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

65 ยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19 ด้วย
เกษตรอินทรีย์ ตำบลซับใหญ่ 
อำเภอซับใหญ ่จังหวัดชยัภูม ิ

จัดอบรมให้ความรู้การทำเกษตรตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 วัน 
เกษตรกรจำนวน 50 คน 

625,540 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลซับใหญ่ 
อำเภอซับใหญ ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงกิจกรรมยังไม่ชัดเจน และมี
การก่อสร้างหอ้งวางสินค้า พร้อมจุดเช็คอิน  
ขาดความชัดเจนในการเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ในระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน เป้าหมายและตวัชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

66 ส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพ กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหม
บ้านโนนสะอาด หมู่ที ่3 
ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับ
ใหญ่ จังหวัดชยัภูม ิที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน จำนวน 30 คน 
ใช้เวลาอบรม 2 วัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ใหแ้ก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด-19 

430,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลซับใหญ่ 
อำเภอซับใหญ ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ผลิตไหมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต งบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือวัสดุ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ไม่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 20/36 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
พืช-ผัก ผลไม้ สมุนไพร 
อินทรีย์ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ตำบล 
ซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน จำนวน 50 คน 
ใช้เวลาอบรม 2 วัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ใหแ้ก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 

477,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลซับใหญ่อำเภอซับ

ใหญ่ จังหวัดชยัภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ปลูกพชืผักผลไม้สมุนไพรอนิทรีย ์งบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการจัดซ้ือปุ๋ยและโรงเรือนสำเร็จรูป ไม่ระบุ
พื้นที่ดำเนินการ การขออนุญาตใช้พื้นที ่และการ
บริหารจัดการ  

  

68 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ บ้านโนนเหลี่ยม 
หมู่ที่ 14 ตำบลนาฝาย 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

วางท่อ PVC 100 มิลลิเมตร ชั้น 8.5  
ความยาว 374 เมตร 

147,000 จังหวัดชัยภูม ิ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชน 
ที่ชัดเจน 

  

69 ปรับปรุงทางเพื่อความ
ปลอดภัยและแก้ไขบริเวณ
เส่ียงอันตราย สาย ชย.4017 
แยก ทล. 2187 - บา้นผักปัง 
อำเภอภูเขียว, บ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร, ติดต้ังไฟฟ้า 
แสงสว่าง, อุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัย 
ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 

9,500,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจร ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

70 ปรับปรุงทางความปลอดภยั
และแก้ไข บริเวณเสี่ยง
อันตราย สาย ชย.3001 
แยก ทล. 201 - แยก ทล. 
2159 อำเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร, ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง, 
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภยั 
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 

4,650,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจร ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 21/36 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ปรับปรุงทางเพื่อความ
ปลอดภัยและแก้ไขบริเวณ
เส่ียงอันตราย สาย ชย.5027  
แยก ทช.ชย.4017 - แยก 
ทล.12 อำเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร, ติดต้ังไฟฟ้า 
แสงสว่าง, อุปกรณ์อำนวยความปลอดภยั
ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 

4,850,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจร ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

72 ปรับปรุงทางเพื่อความ
ปลอดภัยและแก้ไขบริเวณ
เส่ียงอันตราย สาย ชย.4047 
แยก ทล. 2389 ทช.ขก.
3010 อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร, ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง, 
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภยัระยะทาง 
1.100 กิโลเมตร 

4,800,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจร ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

73 ปรับปรุงทางเพื่อความ
ปลอดภัยและแก้ไขบริเวณ
เสี่ยงอันตราย สาย ชย. 4045  
แยก ทล.2187 ทช.ขก.3010 
อำเภอบา้นแท่น จังหวัดชยัภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ1.00 เมตร,ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง, 
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภยัระยะทาง 
1.500 กิโลเมตร 

6,200,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากปรับปรุงผิวจราจร 
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและ 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 22/36 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ชัยภูมิเมืองอาหารปลอดภัย 1. อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 120 คน 
2. อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร 16 อำเภอๆ ละ 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการออกขอ้บัญญัติท้องถิน่
ด้านอาหารปลอดภยั 
4. สนับสนุนป้ายรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหารปอดภัย 
5. พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการจำหน่ายอาหารระบบออนไลน์ 
6. อบรมสายตรวจอาหารปลอดภัยในเขต
สถานบริการละ 2 คน จำนวน 390 คน 
7. สนับสนุนชุดทดสอบสารปนเปื้อนในพื้นที่ 
16 อำเภอ 

1,820,260 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผูป้ฏิบัติงาน 
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

75 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร (พืชปลอดภยั) 
อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ใน
การปลูกพืชปลอดภยั เช่น มะยงชิด 
มะขามเปร้ียว มะมว่งแกว้ขมิ้น ขนุน 
มะพร้าวนำ้หอม จำนวน 4 รุ่นๆละ 50 คน 
1 วัน ผู้เข้าอบรม จำนวน 200 คน 

485,200 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเมืองชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ปลูกพืชปลอดภัยกลุ่มเกษตรกร ควรใหห้น่วยงาน 
ที่มีภารกิจโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

76 เตาเผาถ่านชาโคลไร้ควัน  
ลดมลพิษ สร้างรายได้ชุมชน 
โรงเรียนร่วมราษฎร์วทิยานุกลู 
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชยัภูม ิ

อบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน  หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเผาถ่านชาโคลไร้ควัน ลดมลพิษ” 
จำนวน 30 คน 

190,400 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเนินสง่า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การเพิ่มประสิทธภิาพการเผาถา่นชาโคล ควรให้
หน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 23/36 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ส่งเสริมปลูกกล้วยหอมทอง
เพื่อการส่งออก อำเภอ
หนองบัวแดง 

อบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการปลูกกล้วย
หอมทอง จำนวน 100 คน 1 วัน และ
สนับสนุนหน่อพันธุ์ใหก้ลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

632,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองบัวแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การปลูกกลว้ยหอมทอง ควรใหห้น่วยงานที่มีภารกิจ
โดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ไม่ชัดเจน 

  

78 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยง
ปลา ตำบลตะโกทอง 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการเลี้ยงปลานิล 
และปลาตะเพยีนขาวสนับสนุนพันธุ์ปลา 
พร้อมอาหารปลา 

500,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอซับใหญ ่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
เล้ียงปลานิล และปลาตะเพียนขาวสนับสนุนพันธุ์
ปลาพร้อมอาหารปลา ควรให้หนว่ยงานที่มีภารกิจ
โดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ไม่ชัดเจน 

  

79 พัฒนานักสื่อสารการ
ท่องเที่ยวมืออาชีพ  
Mr. Chaiyaphum  
อำเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ  

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้เสริมเทคนิคการ
สื่อสารใน Social Meadia ด้วย Youtube  
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ครั้งละ 2 วัน 

131,200 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองบัวระเหว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นอบรมให้ความรู้
เทคนิคการสื่อสารใน Social Meadia ด้วย 
Youtube ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 24/36 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงกบและปลาดุก 
ในกระชังบก  

1. การอบรมให้ความรู้การเลี้ยงกบและปลา
ดุกในกระชังบกให้กับกลุ่มคนเปราะบาง 
ผู้สูงอายุ ฯลฯ จำนวน 30 ครัวเรือน 
2. กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาดกุและกระชังบก 

171,900 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอคอนสวรรค์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
เล้ียงกบและปลาดกุในกระชังบกและสนับสนุนพันธุ์
ปลาดุกและกระชังบก ควรให้หน่วยงานที่มีภารกิจ
โดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ไม่ชัดเจน 

  

81 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์แบบครบ
วงจร หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าย่าด ี
อำเภอแก้งคร้อ   

1. ส่งเสริม สนับสนุนสิ่งที่ใช้การผลิต ดินผสม 
และดินปลูก แบบเกษตรอินทรยี์แบบครบ
วงจร (กลุ่มเกษตรอินทรียว์ิถีเกา่ยา่ดี) เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด - 19 
2. สร้างสินค้า OTOP ในชุมชน     
3. เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้แก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที ่

689,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเก่ายา่ด ี
อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแจกปัจจัย
การผลิตโดยไม่ระบุ เปา้หมายและตวัชี้วดัไม่ชัดเจน 

  

82 ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม 
การแปรรูปไม้บ้านหนองแก - 
หนองโน หมู ่4 ตำบลหนองไผ ่
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

1. ฝึกอบรมอาชพีให้กับประชาชน หลักสูตร 
การฝึกอาชีพหัตถกรรมการแปรรูปไม้ 
จำนวน 1 รุ่น 10 คน เป็นเวลา 1 วัน 
2. ส่งเสริมอาชีพการหัตถกรรมการแปรรูปไม้ 
เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชน 

151,849 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ 
อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
แปรรูปไม้และสนับสนุนปัจจยัการผลิตโดยไม่ระบุ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

83 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน (ก่อสร้างร้านจำหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

1. ก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนตำบลโนนทอง บริเวณตลาดประชารัฐ
ต้องชมคนพรม เพื่อพัฒนาเป็นจุดเชื่อมโยง
การท่องเท่ียวและบริการในชุมชนและเป็น
ศูนย์กลางตลาดการจำหนา่ยสินค้า OTOP 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน รูปแบบอาคาร 1 ชั้น 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทอง 

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างร้าน
จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงไม่มีเอกสารการ
ยินยอมขอใช้พื้นที่และการบริหารจัดการต่อไป 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยภูมิ หน้า 25/36 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตำบลบ้านเป้า  
(2 รุ่น ๆ ละ 60 คน) 

ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 40 คน
การทอผ้าพื้นเมืองเพื่อสร้างเอกลกัษณ์
ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านเป้า  

250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเป้า  

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มทอผา้พื้นเมืองเพื่อสร้างเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านเป้าและมีการจ้างเหมา
บริการออกแบบ เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน
รวมทั้งขาดการระบุตลาดรองรับ 

  

85 ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่มาตรฐานสินค้า 
OTOP ตำบลบ้านบัว 

จ้างเหมาบริหารพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ 
OTOP โดยการออกแบบโลโก ้สร้างแบรนด์
บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และสื่อประชาสัมพันธ์ตลาดออนไลน์และ
ระบบคิวอาร์โค้ด/ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

350,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านบวั 

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริหารพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ตลาดออนไลน์ ไม่ระบุผลติภัณฑ์ 
ที่ชัดเป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน  

  

86 พัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พื้นที่เขต
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง - 
กลุ่มทอผ้าบ้านราษฎร์
ดำเนิน หมู่ 2 - กลุ่มทอผ้า
บ้านหลวงศิริ หมู่11 - กลุ่ม
ทอผ้าบ้านลาดบัวหลวง  
หมู่ที่ 16 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 
1 วัน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน 
และจ้างเหมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  
2. ฝึกอบรมให้ความรูย้กระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกงานประเพณีบุญกระ
ธูปอำเภอหนองบวัแดง จำนวน 2 วัน ผูเ้ข้า
รับการอบรม จำนวน 50 คน และจ้างเหมา
ทำผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  

203,690 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองบัวแดง  

อำเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า มีการ
จ้างเหมาบริการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เป้าหมายและตวัชี้วดัไม่ชัดเจน  
ขาดการระบุตลาดรองรับ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน 
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยไผ่เหนือ 
ตำบลหนองแวง อำเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

มีกิจกรรม 2 ดังนี ้
1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้า ผู้เข้าอบรม 
20 คน ใช้เวลา 1 วัน 
2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติแปรรูปผ้าเป็นสินค้า
ต่างๆ ได้แก่ หมวก 1 วัน กระเป๋าเป ้5 วัน 
ย่าม 2 วัน ผ้าคลุมโต๊ะ 2 วัน หมอนอิง 1 วัน  
ที่ใส่ช้อน/ส้อม/ตะเกียบ 1 วัน พวงกญุแจ 4
แบบ 4 วัน ผู้เข้าอบรม 20 คน รวมฝกึ
ปฏิบัติ 16 วัน 

300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง  

อำเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน ขาดการระบุตลาด
รองรับ 

  

88 ยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต
โคเนื้อคุณภาพ  

การฝึกอบรมอาหาร TMR และสนับสนนุ
ครุภัณฑ์การผลิตอาหารสัตว ์จำนวน 1 รุ่น ๆ   ละ 
60 คน  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดชุมแสง  

อำเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ยกระดับประสิทธิภาพและสรา้งมูลค่าเพิ่มด้านการ
ผลิตโคเนื้อคุณภาพโดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การจัดซ้ือครุภัณฑ์ เป้าหมายและตัวชีว้ดัไม่ชัดเจน
รวมทั้งขาดการระบุตลาดรองรับ 

  

89 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนจานวัสดุธรรมชาต ิ
นวัตกรรมรักษ์โลก เช่ือมโยง
การท่องเท่ียวชุมชนและ
ส่งเสริมการตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
 - พื้นที่เขตเทศบาลตำบล
หนองบัวแดง 9 หมู่บ้าน 

ฝึกอบรม สาธิตวธิีการทำจานวัสดุธรรมชาติ, 
การตลาดออนไลน์ จำนวน 3 วัน ผู้เข้ารบั
การอบรม จำนวน 50 คน 

314,425 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองบัวแดง  

อำเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมสาธิต
วิธีการทำจานวัสดุธรรมชาตแิละการตลาดออนไลน์ 
โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
รวมทั้งเป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 เพิ่มทักษะอาชีพกลุ่มเยบ็ผ้า
บ้านเสลาที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 บ้านเสลา  
หมู่ที่ 6 ตำบลบา้นชวน 
อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรม เพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้ด้านการ
ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผา้ จำนวน 50 คน 
ใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน โดยมีการ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการตัดเย็บพร้อมอะไหล่ 
ประกอบการอบรม และมีการจัดตั้งศูนย์
สาธิตจำนวน 1 ศูนย์ ของตำบลบ้านชวน 
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านชวน  

อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
เพิ่มทักษะและความรู้ด้านการออกแบบและตัดเย็บ
เส้ือผ้า จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการอบรม เป้าหมาย
และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุตลาด
รองรับ 

  

91 ส่งเสริมองค์ความรู้การผลิต
อาหาร TMR เพือ่ลดต้นทุน
การผลิตโคเนื้อและโคขุน 
หมู่ 11 ตำบลหนองขาม 
อำเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมให้ความรู้การผลิตอาหาร TMR เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อและโคขุนให้กบั
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบา้นหนอง
ตาไก้ จำนวน 60 คน 

199,920 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองขาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ผลิตอาหาร TMR และซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุ
ตลาดรองรับ 

  

92 ส่งเสริมอาชีพทอผ้าสืบสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า 
ตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 200 ราย  

400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนสวรรค์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชพีทอผ้า ซ่ึงรายละเอียด
กิจกรรมยังไม่ชัดเจนและไม่มีค่าใช้จ่ายวสัดุ
ประกอบการอบรม เปา้หมายและตวัชี้วดัไม่ชัดเจน 
ขาดการระบุตลาดรองรับ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
หมัก เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 12 
ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

1. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สำหรับฝึกอบรม
ให้กับกลุ่มศูนย์ขา้วชุมชนหมู่ที่ 12 จำนวน 
30 คน   
2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการผลิต
ปุ๋ยอินทรียห์มักให้กบักลุ่มศูนย์ขา้วชุมชน 
หมู่ที่ 12 จำนวน 30 คน  

302,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมั่งงอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมกั และจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยและเครื่องเย็บกระสอบ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน  

  

94 อบรมส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ภายในตำบลโป่งนก  
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

จัดอบรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
พัฒนาความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย, พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภยั
จากสารพษิ, จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ
เกษตรกรภายในตำบลโป่งนก จำนวน  
3 รุ่นๆ ละ 50 คน  

100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งนก  

อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ซ่ึงยังขาดรายละเอียด
ชนิดสินค้าเกษตร เป้าหมายและตวัชี้วัดไม่ชัดเจน 
รวมทั้งขาดการระบุตลาดรองรับ 

  

95 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
ตำบลห้วยยายจิว๋ อำเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมพร้อมมอบไกแ่ละอุปกรณ์การเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 
22 หมู่บ้านของตำบลห้วยยายจิว๋ จำนวน 
200 ราย จัดอบรม 4 วัน 

749,850 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิว๋ 
อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และ
สนับสนุนอุปกรณ์การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เปา้หมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุตลาดรองรับ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ยกระดับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
วิสาหกจิชุมชน จังหวัด
ชัยภูม ิ

1 การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่โดย
ออกแบบและจัดทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ ดังนี ้
1.1 ประชาสัมพันธ์หนว่ยงานภาคส่วนตา่ง 
ๆ ของแต่ละอำเภอ/ตำบล เข้ารว่มโครงการ 
พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานตลอดทัง้
โครงการ 
1.2 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดยให้แต่ละชุมชน
ในอำเภอ/ตำบล นักศึกษา ผูว้่างงาน และ
ประชาชนในจังหวัดชยัภูมิที่สนใจเข้ารว่ม
โครงการ ร่วมจัดส่งผลงานการออกแบบ 
และจัดทำพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาจะต้อง
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

5,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ไม่ระบุ รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดไม่
ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    1.3 จัดทำและผลิต สินค้า การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามผลงานที่
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อใช้เป็น
ต้นแบบในการถา่ยทอดอาชีพ และสร้าง
รายได้ในกับประชาชนในชุมชนต่อไป 2  
การประชาสัมพันธ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  
2.1) จัดแสดงผลงานการออกแบบที่ผ่านการ
คัดเลือกการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
2.2) มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แก่
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในแต่ละ
อำเภอ/ตำบล ชุมชน 2.3) การเผยแพรก่าร
แปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไปสู่ตลาด
พาณิชย์ ผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media)  
2.4) ติดตามผลการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไปยัง
อำเภอ/ตำบล ชุมชน เพือ่ให้ทราบถึง
กระบวนการการสร้างรายได ้
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

97 ส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
หน่อไม้ฝร่ังบ้านหนองใหญ่ 
ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด -19 ตำบลซับใหญ่  
อำเภอซับใหญ ่จังหวัดชยัภูม ิ

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน จำนวน 30 คน 
ใช้เวลาอบรม 1 วัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ใหแ้ก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด - 19 

309,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลซับใหญ่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ปลูกหน่อไม้ฝร่ังและจัดซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป ซ่ึง
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อห้องเย็น จำนวน 
1 ห้องเป้าหมายและตวัชี้วัดไม่ชัดเจน และการ
บริหารจัดการไม่ชัดเจน 

  

98 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
หมู่ที่ 2, 3, 8, 9 เทศบาล
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ  

อบรมให้ความรู้ และทักษะที่เหมาะสมใน
การประกอบอาชพี จำนวน 300 ครัวเรือน 
ครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 6 รุ่นๆ ละ  
50 คน  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
เล้ียงไก่พันธุ์ไข่พร้อมวัสดุฝึกอบรม เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน  

  

99 สร้างสุขภาพพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา
ปูแอสฟัลติกคอนกรีต 
เทศบาลตำบลจัตุรัส  
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

ปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา ปูแอสฟัลติกคอนกรีต
วิ่งกว้าง 10.00 เมตร ยาว 419.00 เมตร 
และกว้าง 27.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่นอ้ย
กว่า 4,979.00 ตารางเมตร 

2,039,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลจัตุรัส  
อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ลู่วิ่งสนามกีฬาปูแอสฟัลติกคอนกรีต ขาดการ
เช่ือมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและ
ชุมชนที่ชัดเจน 

  

100 เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต ถนนสุจิตรา (ทางเข้า 
สำนกังานเทศบาลตำบลจัตุรัส) 
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชยัภูม ิ

ขนาดกวา้ง 7.50 เมตร ยาว 212.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลทติ์ก 
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร ไม่น้อยกวา่ 47 
ตารางเมตร 

476,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลจัตุรัส  
อำเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริม 
ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตขาดการเชื่อมโยงการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ (กลุ่มภูนทีเกษตร
อินทรีย์) หมู่ที ่8 ตำบลเก่าย่าดี 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ที่จำเป็นในการจัดทำ
แชมพู สบู่ จากพืชผักธรรมชาติ แบบครบ
วงจร หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ต่าง ๆ เพื่อให้มีช่องการการจำหน่ายหลายทาง  
ที่ไม่จำเป็นต้องขายผลผลิตสด        
2. เพิ่มแนวคิดในการบริหารจัดการผลิตผล 
ที่ใช้แปรรูปในการสร้างผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน 
3. จัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ในชุมชน สินคา้ 
OTOP เพือ่ประชาสัมพันธ์สินค้าและของดี
ในชุมชน และเปิดตลาดยุคใหม ่

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเก่ายา่ด ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำแชมพู  
สบู่ จากพืชผักธรรมชาติสมุนไพรอบแห้ง น้ำสมุนไพร 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน ขาดการระบุตลาด
รองรับ 

  

102 ส่งเสริมปฏิบัติการท่องเท่ียว 
(ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
เกษตรอินทรีย์) ตำบล 
เก่าย่าด ีอำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูม ิ

1. อบรมให้ความรู้แกก่ลุ่ม เกีย่วกับการแปร
รูปไม้ แปรรูปใบไม้ ทำเป็นจานลดมลภาวะ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ  
จำนวน 40 คน จำนวน 1 วัน 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน ที่จำเป็นในการ  
ที่จำเป็นในการแปรรูปไม้ ใบไม้ และผลผลิต
ทางการเกษตรต่าง ๆ เพือ่ให้มีช่องการการ
จำหน่ายหลายทาง ที่ไม่จำเป็นต้องขาย
ผลผลิตสด      
3. เพิ่มแนวคิดในการบริหารจัดการผลิตผลที่
ใช้แปรรูปในการสร้างผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน   
4. จัดกิจกรรร ผลิตภัณฑ์ในชุมชน สินค้า 
OTOP เพือ่ประชาสัมพันธ์สินค้าและของดี
ในชุมชน และเปิดตลาดยุคใหม ่

545,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเก่ายา่ด ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
แปรรูปไม้ แปรรูปใบไม้ การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต่างๆ พร้อมสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน ขาดการระบุตลาด
รองรับ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาทักษะอาชีพเพาะเห็ด
ปลอดสารพิษ 

ฝึกอบรมประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
บ้านเป้า จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 5 คน 
จำนวน 40 คนต่อรุ่นเป็นจำนวน 8 รุ่น 8 วัน 
รวมทั้งสิ่น 320 คน เพื่อให้ความรู้ด้านการ
เพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอน และจัดทำ
โรงเรือน 1 หลัง 

550,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านเป้า 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมพื่อ 
ให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ดนางฟา้และเห็ดขอน 
และจัดทำโรงเรือน 1 หลัง เปา้หมายและตัวชี้วัด 
ไม่ชัดเจน การบริหารจัดการไม่ชัดเจน 

  

104 อบรมการทำไข่เค็มสมุนไพร 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองปล้อง 
ตำบลหนองแวง อำเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

มีกิจกรรม 3 ดังนี ้
1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำ
ไข่เค็ม  
2. กิจกรรมการสาธิตการทำไข่เค็มแบบ 
พอกดินกับแบบดองเกลือ 
3. กิจกรรมการฝกึปฏิบัตกิารทำไข่เค็มแบบ
พอกดินกับแบบดองเกลือผู้เข้าอบรม 50 คน 
แบ่งเป็น 5 รุ่น ๆ ละ 10 คน 

120,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง  

อำเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ทำไข่เค็มแบบพอกดินกับแบบดองเกลือ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

105 เพิ่มทักษะอาชีพเล้ียงไก่พันธุ์
ไข่เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 
เขตพื้นที่เทศบาลตำบล 
หนองบัวแดง จำนวน 9 หมู่บา้น 

1. กิจกรรมการฝกึอบรมให้ความรู้เกษตรกร
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เกษตรกร 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 
1 วัน ๆ ละ 30 คน (รวม 270 คน) 
2. กิจกรรมจัดทำจุดสาธิตการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
จำนวน 9 หมู่บา้นๆละ 1 จุด 

231,885 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองบัวแดง  

อำเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้เกษตรกรการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 ส่งเสริมองค์ความรู้การผลิต
อาหาร TMR เพือ่ลดต้นทุน
การผลิตโคเนื้อและโคขุน 

1. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สำหรับฝึกอบรม
ให้กับกลุ่มวิสาหกจิชุมชน จำนวน 2 กลุม่ 
60 คน  
2. กิจกรรมฝึกอบรมผลิตอาหาร TMR เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อและโคขุนให้กบั
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 
60 คน 

200,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมั่งงอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมผลิต
อาหาร TMR  จัดหาครุภัณฑ์สำหรับฝึกอบรม 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน  

  

107 ต่อยอดกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ บ้านเสลา เพือ่เพิ่มรายได้
ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 
หมู่ที่ 6 ตำบลบา้นชวน  
อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ บา้นเสลา 
ตำบลบ้านชวน จำนวน 30 คน ระยะเวลา
อบรม 1 วัน โดยจัดซื้อแม่ไก่พันธุ์ไข่ (ไกส่าว
พร้อมไข่) อายุ 18-20 สัปดาห์ พร้อมฉดี
วัคซีนจำนวน 900 ตวั และอาหารไก่เม็ด
สำเร็จรูป 9,000 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมฝึกสาธิตในการอบรม และมกีาร
ติดตามให้คำแนะนำระหวา่งการเลี้ยงไก่  
โดยประเมินจากรายได้ของเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น 

383,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอบำเหน็จณรงค์  

จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พื้นที่
ดำเนินการมีความซ้ำซ้อนกบัโครงการทีไ่ด้รับ
งบประมาณแล้ว 

  

108 วิดีทัศน์ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวในอำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจยีวบาน
ระหว่งเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชยัภูม ิ

66,000 จังหวัดชัยภูม ิ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเทพสถิต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ์การทอ่งเทีย่วอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

109 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตรบ้านค่ายหมื่น
แผ้ว หมู ่1 ตำบลบ้านค่าย  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรขนาด 
กว้าง 32.00  เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,568.00 ตารางเมตร 

510,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านค่ายหมื่นแผ้ว 

อำเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงรายละเอียด
ผลผลิตในเอกสารเป็นการสร้างถนน ไม่ระบุพื้นที่
ดำเนินการ และไม่มีหนังสือยินยอมการใช้พื้นที่ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานการถักผลิตภัณฑ์
จากเส้นพลาสติก ตำบลโคกกุง 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

1. อบรมยกระดับฝีมอืแรงงานให้แก่กลุม่
สตรีตำบลโคกกุง  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ จำนวน 1 รุ่น 30 คน  
2. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงาน 
สร้างอาชีพรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี/ประชาชน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19  

146,960 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกุง 

อำเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ถักผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกพร้อมวัสดุ
ประกอบการอบรม ซ่ึงรายละเอียดขอบเขตการ
ดำเนินการเป็นการนวดแผนไทย ไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมของโครงการ 

  

111 ส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพกลุ่มเกษตรกรผู้ว่างงาน 
ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด-19 การพัฒนาหีบ
ห่อแบบบรรจภุัณฑ์
หน่อไม้ฝร่ัง และกล้วยตาก 
ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูม ิ

จัดอบรมให้ความรู้กบัประชาชน จำนวน 50 
ราย ใช้เวลาอบรม 2 วัน เพื่อเป็นการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจา่ย ให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19 

53,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลซับใหญ่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงยังไม่ชัดเจนในด้านตลาดรองรับ 
เพื่อโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ 

  

112 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตรบ้านค่าย
สามัคคีพัฒนา หมู่ 14 ตำบล
บ้านค่าย อำเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรขนาด
กว้าง 20.50  เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 13,94.00 ตารางเมตร พร้อมถมดิน 
กว้าง 20 เมตร ยาว 52 เมตร ลึก 0.80 เมตร 

510,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านค่ายหมื่นแผ้ว 

อำเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงไม่ระบุพื้นที่
ดำเนินการ ไม่มีเอกสารการขอใช้พื้นที่  

  

113 เติมน้ำสระโนนขี้ตุ่นด้านทิศ
เหนือ ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านซำมูลนาก หมู่ 3 ตำบล
หนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ  

1. ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด 340 วัตต์ 
จำนวน 16 แผง    
2. ก่อสร้างโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์  
3. ติดต้ังระบบสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด  
2 แรงม้า 

280,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการติดตั้งระบบสูบ
น้ำแบบปั๊มหอยโข่ง กอ่สร้างโครงสร้างรับแผงโซล่า
เซลล์ และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ไม่ระบุสถานที่ติดต้ัง
และการบริหารจัดการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

114 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายบ้านหนองม่วง - 
บ้านห้วยบง อำเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00 เมตร ระยะทาง 3.500 
กิโลเมตร 

11,500,000 จังหวัดชัยภูม ิ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูม ิ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขาดการเชือ่มโยงการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

115 ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจทางเลือก สร้าง
รายได้เสริมให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร 

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการปลูก
ไม้ผลเศรษฐกิจทางเลือกแบบผสมผสาน 
จำนวน 80 กลุ่ม ๆ ละ 30 ราย รวม 2,400 คน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการปลูก
ผักเศรษฐกิจทางเลือกในกลุ่มปลูกผัก
ปลอดภัยผสมผสาน จำนวน 30 กลุ่ม ๆ ละ 
30 คน รวม 900 คน 

3,520,500 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานเกษตร 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการปลูกไม้ผลและ
ปลูกผักเศรษฐกิจ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
อบรม เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

116 ส่งเสริมการผลิตพืชผักสวน
ครัว สร้างความมั่นคงด้าน
อาหารในครัวเรือน 

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่เกษตรกรใน 124 ตำบล/ชุมชน ๆ ละ 
50 คน รวม 6,200 คน 

5,706,000 จังหวัดชัยภูม ิ สำนักงานเกษตร 
จังหวัดชัยภูม ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ผลิตพืชผักสวนครัว เป้าหมายและตัวชีว้ดัไม่ชัดเจน 

  

ปรับลดวงเงิน 85,690  
รวม 116 โครงการ 274,839,090  

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดยโสธร

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดยโสธร 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ยโสธร 501,136,958 41 500,860,150 20 251,457,850 21 249,402,300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดยโสธร 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฝึกอบรมการปลกูเห็ดตับเต่าและการตลาด
สนับสนุนวัสดุการเกษตรและการขยาย
เครือข่าย 

70,200  จังหวัดยโสธร ส านักงานเกษตร 
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยฝึกอบรมกระบวนการปลูกเห็ด
ตับเต่า จนถึงการตลาดให้กับเกษตรกรในการปลูก 
รวมทั้งการขยายเครือข่ายปลูกเห็ดตับเต่า เพื่อเป็น
แหล่งอาหารในชุมชน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย  
ในครัวเรือน กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที 

70,200  

2 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 1) การฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเนื้อสัตว ์
2) สนับสนุนวัสดุประกอบการฝึกอบรม  
3) การตรวจติดตามและประเมินผล 

         68,000  จังหวัดยโสธร ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 
ชุมชน ประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ สร้างช่องทาง
การตลาด และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
เช่น หม่ า แดดเดียว ลกูชิ้น ไส้กรอก แหนม 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทัว่ไป แมบ่า้น
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 15 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที 
 

          68,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 เสริมสร้างพลังกลุ่มเปราะบาง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในครอบครัวและชุมชน 

1) จัดประชุมชี้แจงคณะท างานการด าเนิน
โครงการฯ  
2) อบรมฝึกอาชพีและการตลาดให้กบั
ผู้สูงอายุ คนพิการหรือดูแลคนพิการใน
จังหวัดยโสธร  
3) สรุปและถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริม
กลุ่มเปาะบางฯ 

     1,409,050  จังหวัดยโสธร ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยจัดประชุมชี้แจงเพื่อการพัฒนา
ชุมชน อบรมการฝึกอาชพีและการตลาด 9 รุ่น 
(หลักสูตร แปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
การท าน้ าพริก ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่  
จักสานพลาสติก ทอผา้ ของช าร่วย ท าไม้กวาดออ่น  
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้สูงอาย ุและคนพิการ 550 คน 
(ผู้สูงอายุ 225 คน คนพิการ 225 คน)  
ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

     1,409,050  

4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมเชื่อมโยง
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนริมบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร หนา 5 เซนติเมตร  
กว้าง 6 - 16 เมตร ยาว 1,388 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,358 ตารางเมตร 

   9,800,000  เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนริมบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร หนา 5 เซนติเมตร กว้าง  
6 - 16 เมตร ยาว 1,388 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
13,358 ตารางเมตร ให้มีความเหมาะสมกับการ 
ใช้งาน เป็นการลดอุบัติเหต ุและเช่ือมตอ่ไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒันธรรม
ของจังหวัดยโสธรในเขตเทศบาลเมืองยโสธร 
สวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ อนุสาวรยี์พระสุนทร
ราชวงศา (เจ้าเมืองคนแรกจังหวัดยโสธร) 
พิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง และเมืองเก่าบา้นสิงห์ท่า 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 20,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
 
 

     9,800,000  



 เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 3/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนพาราซอย
ซีเมนต์ จากสายถนนแจ้ง
สนิท (ด่านชั่ง) ถึงล าน้ ายัง 
บ้านใหม่ชุมพร หมู่ที ่9 
ต าบลเดิด อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร  

ก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ รหัสสายทาง 
จากสายถนนแจ้งสนิท (ด่านชั่ง) ถึงล าน้ ายัง 
บ้านใหม่ชุมพร หมู่ที ่9 ต าบลเดิด อ าเภอ
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 2,630 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 13,150 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่ก าหนด 

    9,994,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเดิด 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยก่อสรา้งถนนพาราซอยซีเมนต์ เพื่อเปน็
เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร (ยางพาราและข้าว) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 
250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที 

     9,994,000  

6 ก่อสรา้งถนนพาราซอยซีเมนต์ 
จากสายเส้นไร่อุทัย บา้นค า
แดง หมู่ที่ 17 ถึงสายบ้านใหม่
ชุมพร หมู่ที ่11 ไปบ้านใหม่
ชุมพร หมู่ที่ 9 (โสกแม่เลา)  
ต าบลเดดิ อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร  

ก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์รหัสสายทาง 
จากสายถนนเส้นไร่อุทัย บ้านค าแดง หมู่ที่ 17 
ถึงสาย บา้นใหม่ชุมพร หมู่ที ่11 ไปบ้านใหม่
ชุมพร หมู่ที ่9 (โสกแม่เลา) ต าบลเดิด 
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,177 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,885 ตารางเมตร  

     8,272,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเดิด 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ 
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ เพื่อเป็นเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ยางพารา) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 440 คน เกษตรกร 
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      8,272,600  

7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวิธPีavement In-Place 
Recycling ถนนสายเร่ิมจาก
โรงเรียนบ้านนาเวียงค าศิริ - 
ไร่ถั่วลิสงค์ บ้านนาเวียง  
หมู่ 6, 11 ต าบลกู่จาน 
อ าเภอค าเขื่อนแกว้  
จังหวัดยโสธร  

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling ถนนสายเร่ิมจากโรงเรียนบ้าน
นาเวียงค าศิริ - ไร่ถั่วลิสงค์ บ้านนาเวยีง  
หมู่ 6, 11 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวดัยโสธร กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
11,000 ตารางเมตร  

     6,390,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกู่จาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีPavement In-Place Recycling  
เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร (ถั่วลิสง ข้าว  
มันส าปะหลัง) เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยวหลัก กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน และประชาชน ที่ตกงาน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      6,390,000  



 เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 4/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ชั้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาต ิรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยส.ถ.30-015 สายจาก
ถนนภายในหมู่บ้านค าน้ า
สร้าง หมู่ที ่15- กุดขีน้าค บ้าน
ค าน้ าสรา้ง ต าบลค้อเหนอื 
อ าเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ชั้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพดว้ยยางธรรมชาติ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.30-015 สายจาก
ถนนภายในหมู่บ้านค าน้ าสร้าง หมู่ที ่15 - 
กุดขี้นาค บ้านค าน้ าสร้าง ต าบลค้อเหนอื 
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,555 เมตร หนา 0.05 หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 12,775 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด  

     9,910,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลค้อเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ชั้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ   
เพื่อใช้เป็นเส้นทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เนื่องจากถนนเป็นหลุม น้ าท่วมขัง การ
สัญจรไป - มา ไม่สะดวก อาจเกิดอันตราย และเป็น
เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (มัน อ้อย ข้าว 
สินค้าสิ่งทอมือ ผ้ายอ้มสีธรรมชาติ ผ้าทอพื้นบ้าน 
ผ้าพันคอ และปุ๋ยอินทรีย์) ออกสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน และเกษตรกร บ้านค าน้ าสร้าง หมู่ที่ 15 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,910,000  

9 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ชั้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยส.ถ.30-003 สายจาก
ถนนภายในหมู่บ้านส าโรง 
หมู่ที่ 3 – กุดบักทอบ้าน 
ส าโรง ต าบลค้อเหนือ  
อ าเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 30-003 สายจาก
ถนนภายในหมู่บ้านส าโรง หมู่ที่ 3 - กุดบัก
ทอบ้านส าโรง ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,835 เมตร หนา 0.05 หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 14,175 ตารางเมตร  

     9,990,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลค้อเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เพื่อใช้
เป็นเส้นทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เนื่องจากถนนเป็นหลุม น้ าท่วมขัง การสัญจรไป - มา 
ไม่สะดวกอาจเกิดอันตราย เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร (มันส าปะหลัง ออ้ย ขา้ว 
สินค้าสิ่งทอมือ) สู่ตลาด และการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร บ้านส าโรง หมู่ที่ 3  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

     9,990,000  



 เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 5/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ซ่อมแซมถนนโดยปูผิวจราจร
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต  
รหัสสายทาง ยส.ถ 28 - 02 
สายบ้านกว้าง หมู่ที่  1 –  
บ้านเขื่องค า หมู่ที ่10 ต าบล
เขื่องค า อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร 

ซ่อมแซมถนนโดยปูผิวจราจรแอสฟัลส์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร  
สายบ้านกว้าง หมู่ที่1 - บ้านเขื่องค า  
หมู่ที่ 10 รหัสสายทาง ยส.ถ 28-02  
ต าบลเขื่องค า อ าเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร 

     3,835,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชื่องค า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
ด้วยการซ่อมแซมถนนโดยปูผิวจราจรแอสฟัลส์ติก 
คอนกรีต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
สัญจรไป - มา เพื่อความปลอดภัย และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง หญ้า พุทรา และ
ผลไม้ตามฤดูกาล และสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ไก่พันธุ์
เนื้อไก่พันธุ์ไข่ หมูพันธุ์เนื้อ ปลา และอื่นๆ)  
ออกสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
เกษตรกร 3,226 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      3,835,000  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโพธา หมู่ที ่5  
(สายบ้านโพธา หมู่ที5่ - 
บ้านหนอง หมู่ที่ 8)  
ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอปุาติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธา 
หมู่ที่ 5 สายบา้นโพธา หมู่ที่ 5 - บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 889 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,556 ตารางเมตร  

     2,012,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ไทร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่เชื่อม
ระหว่างถนนสายหลักให้ได้มาตรฐาน จากเดิมเป็น
ถนนลูกรังเป็นหลุม เป็นบ่อ น้ าท่วมขัง และเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด  
(มันส าปะหลัง ข้าว อ้อย ยางพาราผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
ผ้าทอพื้นบ้าน ผ้าพันคอ และปุ๋ยอินทรยี)์ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร  
6,190 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      2,012,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโนนยาง  
หมู่ที่ 3  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยางบ้านโนนยาง 
– ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร  

     2,832,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเสาร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเชื่อม
เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน จากเดิมเป็นถนนดิน ฤดู
ฝน เป็นหลุม เป็นบ่อ น้ าท่วมขัง ให้ได้มาตรฐาน 
สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง สินค้ากลุ่มอาชีพ เช่น  
ผ้าพื้นเมือง ผ้าขาวม้า เส่ือกก ผ้าคลุมไหล่ ปลาร้า 
ตะกร้าไม้ไผ่ และข้าวกล้องงอก) สู่ตลาด กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 806 คน เกษตรกร 222 ครัวเรือน 
ผู้ประกอบการ 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

     2,832,000  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านบ้านหนองหมี หมู่ที่ 1 
เช่ือมบ้านดอนโบม หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองหมี อ าเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม
ระหว่างหมู่บา้นบ้านหนองหมี หมู่ที่ 1 เช่ือม
บ้านดอนโบม หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  

     4,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหม ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมเป็น
เป็นถนนลูกรังที่ใช้สัญจรไป – มา ภายในต าบลและ
เชื่อมระหวา่งต าบล ฤดูฝน เป็นหลุม เป็นบอ่ น้ าทว่มขัง  
ให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาด 
(ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 4,574 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      4,500,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยาง และก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยโสธร ที่เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว, กลุ่มอาชีพต่างๆ 
หรือภาคบริการอื่น ๆ ภายใน
จังหวัดยโสธร  

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 31 เส้น โดยมีรายละเอยีดของ
กิจกรรมย่อยที่เห็นควรสนับสนุน  
รวม 15 เส้น ดังนี้  

  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
เพื่อส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ชุมชน รองรับสินค้า
เกษตรเข้าสู่ตลาด (ข้าว ออ้ย มันส าปะหลัง) 
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้กับกลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน อาท ิกลุ่มอาชีพ กลุ่มสาน
ตะกร้าโครงเหล็กด้วยเชือกปุาน กลุ่มสมนุไพร  
กลุ่มข้าวนาปรัง กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทั่วไป 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรสนับสนุน 15 เส้น (กิจกรรมที่ 1-15)  
วงเงินรวม 149,200,000 บาท 

  

    1. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวธิ ีHot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0001 
ระหว่างบ้านกลาง ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองยโสธร - บ้านลุมพุก หมู่ที ่1, 2 ต าบล 
ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จังหวัดยโสธร 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.00 - 1.00 เมตร 

     9,990,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In Place Recycling 
เพื่อส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ชุมชน กระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก อ านวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน อาทิ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสานตะกร้าโครงเหล็กด้วยเชือกปุาน กลุ่ม
สมุนไพร กลุ่มข้าวนาปรัง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนใน ต าบลในเมือง ต าบลขุมเงิน ต าบล
ตาดทอง อ าเภอเมืองยโสธร ต าบลลุมพกุ ต าบลสง
เปือย อ าเภอ 
ค าเขื่อนแก้ว และประชาชนทัว่ไป 62,000 คน 
เกษตรกร 2,000 คน ผู้ประกอบการ 80 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

    9,990,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In – 
Place Recycling สายยส.ถ.1- 0019 
ระหว่าง บ้านค้อวัง  หมู่ที่ 1 ต าบลค้อวงั  - 
บ้านตูม หมู่ที่ 2, 10 ต าบลกุดน้ าใส  
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร  

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In Place Recycling  
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสาธารณะ
ประโยชน์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อ านวย
ความสะดวกให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจ
ชุมชน อาทิ กลุ่มผลิตขนม กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
กลุ่มปลูกข้าวนาปรังเกษตรอินทรีย ์และกลุ่มออม
ทรัพย ์กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน ต าบลในเมือง 
ต าบลขุมเงิน ต าบลตาดทอง อ าเภอเมืองยโสธร 
ต าบลลุมพุก ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  
และประชาชนทัว่ไป 22,000 คน เกษตรกรผู้มีอาชีพ
ขายผลผลิตทางการเกษตร 700 คน ผู้ประกอบการ 
ผู้รับเหมา 80 คน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป 700 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,990,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ.1- 0120 
ระหว่างบ้านทุ่งแต ้หมู่ที่ 1, 3, 8 ต าบล 
ทุ่งแต้ - บ้านค าฮ ีหมู่ที่ 3 ต าบลขั้นไดใหญ่  
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,165 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In Place Recycling 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของ
ชุมชน อ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน อาท ิกลุ่มผลิตขนม กลุ่มผลิต
ปุ๋ยอินทรีย ์กลุ่มข้าวนาปรัง และกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน เขตต าบลทุ่งแต้ ต าบล
ขั้นไดใหญ่ ต าบลดู้ทุ่ง ต าบลเดิด อ าแภอเมือง 
ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล ต าบลใกล้เคียง  
และประชาชนทัว่ไป 33,000 คน เกษตรกร 2,000 คน 
ผู้ประกอบการผู้รับเหมา 80 คน และผู้ใชแ้รงงาน
ทั่วไป 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,990,000  

    4. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In -  
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0062 
ระหวา่งถนนแจ้งสนิท (ตาดทอง) - บา้นเขือ่งค า 
หมู่ที่ 5, 10  ต าบลเขื่องค า - บ้านขุมเงิน 
หมู่ที่ 1, 7 ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ  
0.00 - 1.00 เมตร 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In Place Recycling 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ 
กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน ได้แก่ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเป็นแชมพู สบู่
น้ ายาลา้งจาน กลุ่มปลาร้า ปลาส้ม กลุ่มออมทรัพย ์
และการกระจายสินค้าสู่ตลาด ไปยังสถานศึกษา 
โรงพยาบาล ติดต่อราชการ และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทั่วไป 
30,000 คน เกษตรกร 2,000 คน ผู้ประกอบการ 
80 คน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,990,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    5. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In -  
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0051 
ระหว่าง ถนนแจ้งสนิท - บ้านแหล่งแปนู  
หมู่ที ่10 ต าบลลุมพุก - บ้านกู่จาน หมู่ที่ 1, 2 
ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จังหวัด
ยโสธร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00 - 1.00 เมตร 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In Place Recycling 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ 
กระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนกระบวนการผลิตของ
ชุมชน อาทิ กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ 
กลุ่มผลิตข้าวกลอ้ง กลุ่มปลูกข้าวนาปรังเกษตร
อินทรีย ์และการกระจายสินค้าสู่ตลาด ไปยัง
สถานศึกษา โรงพยาบาล ติดต่อราชการ และ
สถานที่ท่องเท่ียว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
26,000 คน เกษตรกร 700 คน ผู้ประกอบการ  
80 คน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,990,000  

    6. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0060 
ระหว่าง ถนนแจ้งสนิทบ้านลุมพกุ หมู่ที่ 1, 2 
ต าบลลมุพกุ - บา้นนาโพธิ ์หมู่ที ่3 - บ้านกดุกุง  
หมู่ที่ 1 ต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแกว้ 
จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.00 - 1.00 เมตร 

     9,990,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In Place Recycling 
เพื่อส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ชุมชน สร้างงาน 
สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
ขนมเรียงเม็ดและเส้นหมี่ กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ 
กลุ่มผลิตข้าวกลอ้ง กลุ่มปลูกข้าวนาปรังเกษตร
อินทรีย์ เดินทางไปโรงพยาบาล ลดระยะเวลาใน 
การเดินทาง และเชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วกลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 28,000 คน เกษตรกร 600 คน 
ประกอบการ 80 คน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป 700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,990,000  



 เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 11/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    7. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0090 
ระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4, 8 ต าบลบากเรือ 
- บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลบึงแก อ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In Place Recycling 
สนับสนุนเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ กลุ่มขนมเรียงเม็ดและเส้น
หมี่ กลุ่มน้ าพริกแจว่บอง กลุ่มผ้าขิดและเส่ือขิด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 26,000 คน เกษตรกร 
700 คน ผู้ประกอบการ 80 คน และผู้ใช้แรงงาน
ทั่วไป 700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,990,000  

    8. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0202 
ระหวา่งบ้านยางกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลโนนทราย - 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3, 5 - บ้านม่วง หมู่ที่ 1 
ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จังหวัดยโสธร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In - Place Recycling 
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น 22,000 คน 
เกษตรกร 800 คนผู้ประกอบการ 80 คน กลุ่มผู้ใช้
แรงงานรับจ้างทั่วไป 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

     9,990,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    9. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0074 
ระหว่าง บ้านซ า หมู่ที่ 3 – บ้านบ่อบึง หมู่ที่ 4  
ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จังหวัดยโสธร - 
บ้านน้ าออ้มนอ้ย ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.00 - 1.00 เมตร  

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In Place Recycling 
เพื่อให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนลดเวลาในการเดินทาง
สนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 16,000 คน 
เกษตรกร 700 คน ผู้ประกอบการ 80 คน และผู้ใช้
แรงงานทั่วไป 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,990,000  

    10. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีPavement - 
In Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0001
ระหว่าง บา้นกลาง ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองยโสธร - บ้านลุมพกุ หมู่ที ่1 ต าบลลมุพุก 
อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวัดยโสธร (ถนนถา่ยโอน) 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร 

     9,650,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีPavement In Place Recycling 
เพื่อให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ประหยัดเวลา
ในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน 
ระยะทาง 1,800 เมตร ขนส่งพืชผลทางการเกษตร  
(ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) เช่ือมโยงแหลง่ท่องเที่ยว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 62,000 คน เกษตรกร 
2,000 คนผู้ประกอบการ 80 คน และผูใ้ช้แรงงาน
ทั่วไป 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

     9,650,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    11. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีPavement -
In Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0019 
ระหว่าง บา้นค้อวัง หมู่ที ่1 ต าบลค้อวัง - 
บ้านตูม หมู่ที่ 2, 10 ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร กวา้ง 6 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร 

     9,927,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน    
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตโดยวธิี Pavement - Place Recycling 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนน
ได้มาตรฐาน มีความปลอดภยัลดระยะเวลาในการ
เดินทาง ขนส่งผลผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 
และเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวเกษตรวิถี
อินทรีย ์กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 22,000 คน 
เกษตรกร 700 คนผู้ประกอบการ 80 คน และผู้ใช้
แรงงานทั่วไป 700 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,927,000  

    12. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1-0062 
ระหว่างถนนแจ้งสนิท (ตาดทอง) -บ้านเขื่องค า  
หมู่ที่ 5, 10 ต าบลเขื่องค า - บ้านขุมเงิน  
หมู่ที่ 1, 7 ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 14,000 
ตารางเมตร  

     9,900,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน    
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ถนนได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยลดระยะเวลา 
ในการเดินทาง ขนส่งผลผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่
ตลาด และเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวเกษตร
วิถีอินทรีย ์กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 30,000 คน 
เกษตรกร 2,000 คน ผู้ประกอบการ 80 คน และ
ผู้ใช้แรงงานทั่วไป 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

     9,900,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    13. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1-0179 
ระหวา่งบ้านพรสวรรค์ หมู่ที ่11 ต าบลสามแยก 
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - บ้านปุาเตย  
ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 16,000 
ตารางเมตร  

     9,900,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ถนนได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง ขนส่งผลผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่
ตลาด และเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวเกษตร
วิถีอินทรีย ์กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 34,000 คน 
เกษตรกร 700 คน ผู้ประกอบการ 80 คน และผู้ใช้
แรงงานทั่วไป 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,900,000  

    14. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 
1 - 0233  ระหว่างบ้านสว่าง หมู่ที ่7  
ต าบลส าราญ - บ้านหนองค า หมู่ที ่3  - 
แยกบา้นพลับ หมู่ที ่4 ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอ
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 9,000  
ตารางเมตร   

     9,993,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนนได้มาตรฐาน
มีความปลอดภยัลดระยะเวลาในการเดินทาง 
ขนส่งผลผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด เช่ือมโยง
แหล่งทอ่งเทีย่วตามแนวเกษตรวิถีอินทรีย ์พระธาตุค าบ ุ
(พระธาตุเกา่) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
หนองอึ่ง กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 35,000 คน 
เกษตรกร 800 คนผู้ประกอบการ 80 คน และผู้ใช้
แรงงานทั่วไป 700 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,993,000  



 เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 15/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    15. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวธิี Pavement -
In Place Recycling สาย ยส.ถ. 1 - 0004 
ระหวา่งบ้านหินสิว่ หมู่ที ่6 ต าบลโคกส าราญ - 
บ้านโคกเจริญ หมู่ที ่10 ต าบลบุ่งค้า อ าเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,750 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 
  

     9,920,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีPavement In Place Recycling 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนน
ได้มาตรฐาน มีความปลอดภยัลดระยะเวลาในการ
เดินทาง ขนส่งผลผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 
(ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา พืชหลังนา เช่น 
แตงโม ถั่วลิสง ผักชนิดต่าง ๆ) และเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว อา่งเก็บน้ าหว้ยสะแบก วัดภูถ้ าพระ  
วัดปุาผาน้ าทิพย ์กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
37,000 คน เกษตรกร 700 คนผู้ประกอบการ  
80 คน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป 700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

      9,920,000  

15 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัสท์คอนกรีต สายทาง
ภายในหมูบ่้านไทยเจริญ  
หมู่ที่ 1 ต าบลไทยเจริญ 
อ าเภอไทยเจริญ  
จังหวัดยโสธร 

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ตกิ 
คอนกรีต และติดต้ังเสาไฟฟูาแบบรอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟแอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่ในตัวแบบแยกสว่นใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย ์จ านวน 30 ชุด กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4,000 ตารางเมตร  

     3,864,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการปรับปรุงถนนให้เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
ซ่ึงเดิมเป็นถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเดินทางเข้าสู่แหล่งผลิตสินค้า OTOP ของ
ชุมชน อาทิ ผา้ทอพื้นเมือง และสถานทีท่่องเที่ยว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน ในพื้นที่ต าบลสร้างมิ่ง
และใกล้เคียง 4,266 คน คาดว่าจะเกิดการจ้างงาน 
50-100 คน พื้นที่ด าเนินการ : หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ 
ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จังหวดัยโสธร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดวงเงิน 2,070,000 บาท คงเหลือวงเงิน
เห็นควรสนับสนุน 1,794,000 บาท 
 

      1,794,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสท์
คอนกรีต (ASPHALT 
CONCRETE) ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงยางธรรมชาติ
ด้วยยางธรรมชาต ิสายทาง
บ้านบ้านโชคชัยพร หมู่ที่ 9  
บ้านพืชคาม ต าบลไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร  

ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต 
(ASPHALT CONCRETE) ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงยางธรรมชาติด้วยยาง
ธรรมชาติ และติดต้ังเสาไฟฟูาแบบรอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟแอลอีดีใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 15 ชุด สายทาง
บ้านบ้านโชคชยัพร หมู่ที ่9 -บ้านพืชคาม 
ต าบลไทยเจรญิ จังหวัดยโสธร ขนาด กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร  

     9,833,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าค า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงเครือข่ายถนนเข้าสูแ่หล่งท่องเที่ยวที่มี    
อัตลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ ประเพณีเส็งกองตุ้ม  
ศูนย์จ าหนา่ย OTOP และผ้าผู้ไทพื้นบ้าน พื้นที่
ด าเนินการ : บา้นโชคชัยพร หมู่ที ่9 ต าบลน้ าค า 
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร และอ่างเก็บน้ าห้วย
ยางแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนทั่วไป ผู้สัญจรไป – มา 7,500 คน 
(2,500 ครัวเรือน) เกษตรกร 4,000 คน
ผู้ประกอบการ 550 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 500 คน 
และคาดว่าจะเกิดการจ้างงานประมาณ 50-100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดวงเงิน 1,035,000 บาท คงเหลือวงเงิน
เห็นควรสนับสนุน 8,798,000 บาท 

      8,798,000  

17 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์
คอนกรีต ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ สายทางบา้น
กุดแข้ด่อน - นาหนองจาน 
ต่อเขตโคกหินกอง ต าบล
หนองสูงใต้ หมู่ที่ 12 บ้าน
กุดแข้ด่อน ต าบลกุดเชียงหม ี
อ าเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
และติดต้ังเสาไฟฟูาแบบรอกสลิงหมุนยก
พร้อมโคมไฟแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ใน
ตัวแบบแยกสว่นใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย ์จ านวน 22 ชุด สายทางบา้นกุด
แข้ด่อน - นาหนองจาน - ต่อเขตโคกหินกอง 
ต าบลหนองสูงใต้ หมู่ที่ 12 บ้านกุดแข้ดอ่น 
ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
10,000 ตารางเมตร 

     9,857,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลกุดเชียง
หมี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีระบบ
โครงข่ายคมนาคมที่ต่อเนื่อง และสร้างงาน  
สร้างรายได้ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 7,500 คน 
เพิ่มการจ้างงาน 50-100 คน และคาดวา่เมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จจะมีปริมาณการสัญจรไป- มา 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ปริมาณยานพาพาหนะเพิ่มขึ่น 
ร้อยละ 50 จ านวนนกัท่องเที่ยวเดืนทางเข้ามาใน
พื้นที่ต าบล ร้อยละ 50 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดวงเงิน 1,518,000 บาท คงเหลือวงเงิน
เห็นควรสนับสนัน 8,339,000 บาท 

    8,339,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (บ้านดอนฮี) 
บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 
ต าบลสวาท อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้ง
เสาไฟฟูาแบบรอกสลิงหมุนพร้อมโคมไฟ
แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบแยก
ส่วนใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย ์จ านวน 
20 ชุด (บ้านดอนฮี) บา้นหนองสมบูรณ์  
หมู่ที่ 16 ต าบลสวาท อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 740 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,700 ตารางเมตร  

     3,515,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสวาท 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบสนามกีฬา อ าเภอเลิงนกทา ให้มีความ
พร้อมใช้งานและได้มาตรฐาน รองรับนักกีฬา 
นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป และสร้างงาน 
สร้างรายได้ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,000 คน 
เกิดการจ้างงาน ประมาณ 50-100 คน คาดว่าเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จจะมีปริมาณการสัญจรไป - มา 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ปริมาณยานพาหนะเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 50 นกัท่องเที่ยวเดินทางเข้าในพื้นที่ต าบล 
ร้อยละ 50 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดวงเงินติดต้ังเสาไฟฟูาแบบรอกสลิงหมุน
พร้อมโคมไฟแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบ
แยกสว่นใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 
20 ชุด ๆ ละ 69,000 บาท รวม 1,380,000 บาท 
คงเหลือวงเงินเห็นควรสนับสนุน 2,135,000 บาท 

      2,135,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
ยส.ถ 1 - 0200 บ้านใหม่ชมภ ู- 
บ้านศรีแก้ว (ต าบลศรีแกว้) 
อ าเภอไทยเจรญิ จังหวัดยโสธร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดต้ัง
เสาไฟฟูาแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบแยก
ส่วนใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย ์จ านวน 
42 ชุด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
10,500 ตารางเมตร  

     9,420,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มผ่อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปรับปรุงถนนเส้นเดิม      ซ่ึงเป็นถนนลูกรัง 
เป็นถนนโครงข่ายเพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร ข้าว อ้อย ยางพารา และ มันส าปะหลัง 
และเช่ือมโยงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และสร้างงาน 
สรา้งรายได้ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,000 คน 
เกิดการจ้างงาน 50-100 คน และเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จคาดว่าจะมีปริมาณการสัญจรไป - มา 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ปริมาณยานพาหนะเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 50 นกัท่องเที่ยวเดินทางเข้าในพื้นที่ต าบล  
ร้อยละ 50  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดวงเงิน 2,898,000 บาท คงเหลอืวงเงิน
เห็นควรสนับสนุน 6,522,000 บาท 

      6,522,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยส.ถ 1 - 0223 สายบ้านศรีแก้ว - 
บ้านหวาย ต าบลศรีแกว้ 
อ าเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ยส.ถ 1-0223 สายบ้านศรีแก้ว - 
บ้านหวาย ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,119 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.5 เมตร หรือมพีื้นที่ด าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 
6,714 ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟฟูาแบบ
รอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอดีี
ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ 
ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
แบบแยกส่วน จ านวน 9 ชุด  

     6,208,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลศรีแก้ว 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยปรับปรุงถนนเส้นเดิม ซ่ึงเป็นหินสลับผิว 
ลูกรังบด เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
(ข้าว อ้อย ข้าวโพด ไม้ยูคา) และเช่ือมโยงพื้นที่
เกษตรแปลงใหญ่ต าบลศรีแก้ว ออกสู่ทางหลวงสาย
หลักไปอ าเภอเลิงนกทา และไปอ าเภอกดุชุม และ
สร้างงาน สร้างรายได้ โดยมีกลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน 5,659 คน เกิดการจา้งงาน 50-100 คน
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จคาดวา่จะมปีริมาณการ
สัญจรไป - มา เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ปริมาณ
ยานพาหนะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าในพื้นที่ต าบล ร้อยละ 50 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดวงเงิน 621,000 บาท คงเหลือวงเงินเห็น
ควรสนับสนุน 5,587,000 บาท 

      5,587,000  

รวม 20 โครงการ 260,979,850  251,457,850 
 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดยโสธร 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงทางและสิ่งอ านวย
ความปลอดภยัเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน 

1. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สาย ยส.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - 
บ้านนิคม กม.ที่ 9+500 ถึง กม.ที่ 11+750 
อ.ค าเขื่อนแก้ว,ปุาติ้ว จังหวัดยโสธร กว้าง 6 
เมตร ระยะทาง 2.250 กม. ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร (9,900,000 บาท) 
2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สาย ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - 
บ้านค าเตย อ าเภอเลิงนกทา,ไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร รวมระยะทาง 
2.000 กม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.000 เมตร
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 22+550 ถึง กม.ที่ 24+100 
ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 
24+400 ถึง กม.ที่ 24+850 ระยะทาง 
0.450 กิโลเมตร (9,900,000 บาท) 

   19,800,000  จังหวัดยโสธร แขวงทางหลวงชนบท 
ยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนน 
ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้ับชุมชน แต่ไม่แสดงถึง
ความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และควรเป็นภารกจิปกติของ
หน่วยงาน 

  

2 ยกระดับความปลอดภยัและ
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวบริการ 
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตรอินทรีย ์
จังหวัดยโสธร 

1) ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้านในการให้บริการและการ
รักษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนในระดับพื้นที่ 
 2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการต้ังจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชนในการให้บริการและ     
การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว
ของชุมชนในระดับพื้นที่  

     1,793,340  จังหวัดยโสธร ที่ท าการปกครอง
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาท ิแผงกั้นจราจร ตู้ไฟ
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ กรวยจราจร เสื้อสะท้อนแสง
สีส้ม กระบองไฟกระพริบ ส าหรับจุดตรวจ/จุดบริการ
9 แห่ง และไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และควรเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ OTOP จากปลา  

ส่งเสริมการปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP จากปลา โดยจัดซื้ออุปกรณ์และ 
ท าสื่อประชาสัมพันธ ์

     3,488,000  จังหวัดยโสธร ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ เช่น เครื่องผลิตแปูงข้าว บรรจุภัณฑ์ จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ ให้กบัผู้ประกอบการร้านอาหาร/
โรงแรม ธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
อาหารของชุมชน ไม่ระบุกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน และ
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และควรเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน 

  

4 พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม 

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
กระเป๋าผ้า/กระเป๋าพื้นเมือง 

       250,000  จังหวัดยโสธร ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จัดท าโลโก ้บรรจุภัณฑ์ 
และพัฒนาฐานขอ้มูล ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง    
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ระบุสินค้า 
หรือผลิตสินค้าชุมชนที่ต้องการต่อยอด และควร
เป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน 

  

5 การฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น 
หลักสูตร การวางระบบและ
ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ใน
แปลงเกษตร 

จัดฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถ 
วางระบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยใ์น
แปลงเกษตรได้ (พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยียโสธร ต าบลบากเรือ 
อ าเภอมหาชนะชยั) 

     465,200  จังหวัดยโสธร วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
และพัฒนาเกษตรกรให้สามารถวางระบบและติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์โดยที่ด าเนินในพื้นที่วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยียโสธร ไม่แสดงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
ในแปลงเกษตร ขาดการระบุกลุ่มเปูาหมายและชนิด
ของพืชที่ต้องการที่ส่งเสริม และควรเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 พัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์
มันส าปะหลังสะอาดและมี
คุณภาพเพือ่ปอูงกันการระบาด
โรคใบด่างในมันส าปะหลัง 
เขตพื้นที่จังหวัดยโสธร 

พัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตท่อน
พันธุ์มันส าปะหลังสะอาด 

     4,885,200  จังหวัดยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ้ือท่อนพันธุ์
มันส าปะหลังสะอาด เพื่อปลูกในแปลงสาธิต และ
ขยายผลให้กับเกษตรกรในพิ้นที ่9 อ าเภอเขต 
จังหวัดยโสธร ไม่แสดงความเชื่อมโยงในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพและความความคุ้มค่า และควรเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงาน 

  

7 เล้ียงจิ้งหรีด ฝึกอบรมและการปฏบิัติ/การศึกษาดูงาน
การเลี้ยงจิ้งหรีด 

     2,702,520  จังหวัดยโสธร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร 
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
และจัดซื้อวัสด ุพันธุ์จิ้งหรีดและการศึกษาดูงาน 
การเลี้ยงจิ้งหรีด ให้กับประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 360 คน พื้นที่ด าเนินการ  6 กลุ่ม 4 อ าเภอ 
ได้แก่ (1) ต าบลโคกนาโก อ าเภอปาุติ้ว (2) ต าบล
เชียงเพ็ง อ าเภอปาุติ้ว (3) ต าบลฟูาห่วน อ าเภอค้อ
วัง (4) ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง (5) ต าบลดู่ลาด 
อ าเภอทรายมูล และ (6) ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม 
ไม่แสดงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
และควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน 

  

8 อบรมเพิ่มทักษะการผลิต
สัตว์น้ าอินทรียแ์ละการแปร
รูปปลาส้มอินทรีย ์    

การอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิต
สัตว์น้ าอินทรีย์และการแปรรูปปลาส้มอินทรีย์ 

      523,800  จังหวัดยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด

ยโสธร เขต 5 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ าอินทรีย์และ
การแปรรูปปลาส้มอินทรีย ์และจัดซ้ืออปุกรณ์และ   
ค่าวัสดุประกอบการ อบรมให้กับประชาชนที่สนใจ
ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร จ านวน 540 ราย ไม่ระบุ
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน ขาดตารางแสดงวิธี
ด าเนินงาน ของกิจกรรม และกลุ่มเกษตรกรที่
ชัดเจน และควรเป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 เล้ียงปลาดุกข้างบ้านสร้าง
อาหารสู้โควิด 

ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาดุกใน
กระชังบก  

     7,303,680  จังหวัดยโสธร ส านักงานประมง 
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
หลักสูตร การเลี้ยงปลาดกุในกระชังบก และ
สนับสนุนปัจจัยการการผลิต ได้แก่ พันธุป์ลาดุก 
800 ตัว กระชังบก จ านวน 2,400 กระชัง ปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 48 ปูาย เพื่อลด
รายจ่ายให้กบัประชาชน ยังไม่แสดงถึงความคุ้มค่า
และความยั่งยืนและควรเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน 

  

10 ประชาสัมพันธก์ารท าเกษตร
อินทรีย์ วถิียโสธร 

การจ้างเหมาจัดท าคลิปวิดีโอสารคดีการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย ์วิถยีโสธร  

       270,000  จังหวัดยโสธร ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
จัดท าคลิปวิดีโอสารคดีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต้นแบบการท าเกษตรอินทรีย ์วิถียโสธร ให้แก่
สาธารณะ และพัฒนาตอ่ยอดสู่ชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
และควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน 

  

11 ขยายผลศูนย์เรียนรู้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ระดับอ าเภอเพือ่ความมั่นคง
ด้านอาชีพเกษตรกรและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
จังหวัดยโสธร 

1) ฐานเรียนรู้เรื่องการลดรายจ่าย  
2) ฐานเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ  
3) ฐานเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

     6,759,900  จังหวัดยโสธร ที่ท าการปกครอง
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมผู้น า
ตัวอยา่ง 9 อ าเภอ ๆ ละ 1 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 
450 คน  สนับสนุนวัสดุการเกษตร จัดท าแปลง 
จัดซื้อไก่ ปลาดุก มะนาว วัสดุก่อสร้าง ก่อสร้าง
โรงเรือนเล้ียงไก่ วางท่อปลูกมะนาว บ่อปลาซีเมนต์ 
และวัสดุส านักงาน จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ ระบบ
กระจายน้ าด้วยโซล่าเซล ปรับปรุงพื้นทีอ่าคาร
โรงเรือน ขาดแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้
จ่ายเงิน ควรเป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 5/14 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
ในระบบปราณีต  
(Intensive farm) 

1) การฝึกอบรม  
2) สนับสนุนวัสดุประกอบการฝึกอบรม  
3) การตรวจติดตามและประเมินผล 

       422,760  จังหวัดยโสธร ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกรต้นแบบ 4 อ าเภอ (อ าเภอ เมือง ค้อวัง 
กุดชุม ไทยเจริญ) จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน 
จ านวน 100 คน  และสนับสนุนวัสดุ เมล็ดพันธุ์หญ้า 
ถังหมักประกอบ การฝึกอบรม เพื่อลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และตรวจติดตามประเมินผล ในพื้นที่  
4 ต าบล ของ 4 อ าเภอ ผู้เข้ารว่มอบรม 100 คน 
และควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน 

  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นบ้านภูดิน - 
บ้านม่วงกาชัง ต าบลสามแยก 
อ าเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านภูดิน - บ้านมว่งกาชัง และติดต้ังเสา
ไฟฟูาแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบแยก
ส่วนใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย ์จ านวน 
25 ชุด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 7,500 
ตารางเมตร  

     6,184,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามแยก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

14 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาและเสริมศักยภาพ
มาตรฐานโฮมสเตย์ของ
จังหวัดยโสธร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริม
ศักยภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ของจังหวัดยโสธร 

      380,000  จังหวัดยโสธร ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู ้วิธีการจัดการบ้านพัก
แบบโฮมสเตย์ ให้มีมาตรฐาน จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 
50 คน พื้นที่ด าเนินการ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร   
ขาดการระบกุลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจนและควรเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ภายในจังหวัด 

เส้นทางท่องเที่ยวและธุรกจิบริการภายใน
จังหวัด 

     500,000  จังหวัดยโสธร ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว โดยจ้างผลิตสื่อ 
วีดิทัศน์/คลิปวีดีโอ จัดท าเพจ เฟสบุ๊ก จดัท า
เอกสารรูปเล่ม ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และควรเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงาน 

  

16 การฝึกอบรมเกษตรกรระยะ
สั้น หลักสูตร การเพาะเห็ด
และการควบคุมโรงเรือน 
ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

จัดฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถ 
การเพาะเห็ดและการควบคุมโรงเรือนด้วย
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะได้ 

      457,200  จังหวัดยโสธร วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การเพาะเห็ดและการควบคุมโรงเรือนด้วยเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกร กลุ่มสตาร์ทอัพ 
(Tech-startup) จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน เป็น
จ านวนคน 120 คน พื้นที่ด าเนินการ ต าบลบากเรือ 
อ าเภอมหาชนะชยั จังหวัดยโสธร เพื่อลดต้นทุน
ค่าแรง และควรเป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน 

  

17 การฝึกอบรมเกษตรกรระยะ
สั้น หลักสูตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว ์

จัดฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ได ้  

      247,600  จังหวัดยโสธร วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว ์ให้กับประชาชน
ที่ตกงาน จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน เป็นจ านวนคน 
120 คน จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ด าเนินการ
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ต าบลบากเรือ 
อ าเภอมหาชนะชยั จังหวัดยโสธร ใหก้ับ (1) กลุ่ม 
เกษตรกรบ้านส าโรง (2) เกษตรกรบ้านคูเมือง  
(3) กลุ่มเกษตรกรบ้านยางน้อย (4) กลุ่มเกษตรกร
บ้านดงแคนใหญ่ (5) กลุ่มเกษตรกรบ้านสุขเกษตร 
(6) กลุ่มเกษตรกรบ้านนาโส่ (7) กลุ่มเกษตรกบ้าน
โคกนาโก และควรเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 การฝึกอบรมเกษตรกรระยะ
สั้น หลักสูตร การวางระบบ 
การติดตั้ง และการควบคุม
ระบบเกษตรอัจฉรยิะ  

จัดฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถ 
วางระบบ ติดต้ังและควบคุมระบบเกษตร
อัจฉริยะได ้ จ านวน 4 กลุ่มๆ ละ 30 คน  
รวม 120  คน  

       415,200  จังหวัดยโสธร วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการวางจัดซื้อ
อุปกรณ์ระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ (ชุดควบคุม 
ระบบให้น้ า) 2 ชุด (0.1500 ลูกบาศก์เมตรร
ระบบติดตั้งและควบคุมระบบเกษตรอัจฉริยะ ใหก้ับ
สถาบันการศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 
4 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน  รวม 120 คน ให้กบัประชาชน
ผู้สนใจ และกลุ่มเกษตรกร ควรเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน 

  

19 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสาย
ทาง ยส.ถ.075 – 001  
บ้านค าเตย - บ้านนาค า - 
ถนนวารีราชเดช  
อ าเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร 

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์
คอนกรีต และติดต้ังเสาไฟฟูาแบบรอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟแอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่ในตัวแบบแยกสว่นใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 15 ชุด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร  
รหัสสายทาง ยส.ถ.075-001 บ้านค าเตย-
บ้านนาค า-ถนนวารีราชเดช องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลสร้างมิ่ง อ าเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร 

     9,489,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างมิ่ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ไม่แสดงถึง
ความเชื่อมโยงในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง (บ้านนาจาน 
- บ้านกุดเชียงหมี) หมู่ที ่10 
บ้านนาจาน ต าบลสามัคคี 
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดต้ัง
เสาไฟฟูาแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบแยก
ส่วนใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย ์จ านวน 
10 ชุด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร 

     5,631,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสามัคคี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และความชัดเจนใน
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
ยส.ถ. 18 - 001 เส้นภูหนิปูน 
บ้านนาหว้า หมู่ที่ 19 บ้าน
นาหวา้ ไปบ้านหนองบึง 
ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดต้ัง
เสาไฟฟูาแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ในตัวแบบแยก
ส่วนใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย ์จ านวน 
15 ชุด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 
ตารางเมตร  

     9,344,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลห้องแซง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และความชัดเจน       
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและ
ชุมชน  

  

  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยาง และก่อสร้าง
ถนน คสล.ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยโสธร     
ที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว, 
กลุ่มอาชีพต่างๆ หรือภาค
บริการอื่น ๆ ภายในจังหวัด
ยโสธร (*ล าดับที่ 14 ของ    
ที่เห็นควรสนับสนุน) 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 31 เส้น  
โดยมีรายละเอียดกจิกรรมย่อยที่ไม่เห็นควร
สนับสนุน 16 เส้น ดังนี้  

  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต       
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ไม่เห็นควรสนับสนุน 
16 เส้น (กิจกรรมที่ 16 - 31) วงเงินรวม 
158,567,000 บาท    

  

    16. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0020  
ระหว่าง บา้นค้อวัง หมู่ที ่1 ต าบลค้อวัง -  
บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3  ต าบลค้อวัง  
อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร  
(9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงาน         
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    17. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวธิี Hot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0201 
ระหว่าง บ้านยอ่ หมู่ที่ 1, 2  ต าบลยอ่ - 
บ้านบุ่งหวาย หมู่ที ่3, 9  ต าบลสงเปือย  
อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จังหวัดยโสธร ขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร  
(9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่ม

อาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงาน       
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

    18. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวธิี Hot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0092 
ระหว่างบ้านดอนผึ้ง หมู่ที ่4, 8 ต าบลบากเรือ 
อ าเภอมหาชนะชยั - บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 
ต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,592 เมตร     
หนา 0.04 เมตร  (9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงาน         
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

    19. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวธิี Hot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0021 ระหวา่ง 
บ้านคูสองชั้น หมู่ที ่4, 13 ต าบลหัวเมือง –  
บ้านคุ้ม หมู่ที ่2, 6, 9  ต าบลคูเมือง อ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 
(9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 10/14 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    20. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In -  
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0053 ระหวา่ง
ถนนแจ้งสนิทบ้านดอนมะฮวน หมู่ที ่ 7 - 
บ้านดอนเดือยไก ่หมู่ที ่ 4  ต าบลแคนนอ้ย 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว - บ้านบากเรือ หมู่ที่  1, 9  
ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.00 - 1.00 เมตร (9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  

    21. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  โดยวธิี Hot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0080 ระหว่าง 
บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 1, 4, 9, 10, 11 
ต าบลดงแคนใหญ่ - บ้านนาแก หมู่ที ่1 
ต าบลนาแก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.00 - 1.00 เมตร ร (9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 11/14 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    22. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0050 ระหว่าง 
ถนนแจ้งสนิท - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1, 6  
ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จังหวัดยโสธร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 
(9,990,000 บาท)            

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  

    23. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีHot Mix In - 
Place  Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0023 ระหวา่ง 
บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2, 6, 9  ต าบลคูเมือง - บ้านปลาปึ่ง 
หมู่ที่ 2 ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย  
จังหวัดยโสธร  
(1) กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร  
หนา 0.04 เมตร  
(2) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,520 เมตร  
หนา 0.04 เมตร (9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 12/14 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    24. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต โดยวธิ ีHot Mix In  - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1- 0101 ระหว่าง 
บ้านเดิด หมู่ที ่1, 2 ต าบลเดิด - บ้านทุ่งแต้  
หมู่ที่ 1, 3, 8 ต าบลทุ่งแต้  อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร   
(1) กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร  
หนา 0.04 เมตร  
(2) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,465 เมตร หนา 
0.04 เมตร  (9,990,000 บาท) 

    9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

    25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย ยส.ถ. 1 - 0166  ระหว่างบ้านบาก  
หมู่ที่ 8, 11 ต าบลส าราญ - บ้านหนองค า  
หมู่ที่ 3 ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร - ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร –  
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ    
ไม่น้อยกวา่ 6,450 ตารางเมตร  
(9,996,000 บาท) 

     9,996,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 13/14 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สาย ยส.ถ. 1 – 0031 ระหว่างบ้านค าฮี  
หมู่ที่ 3 ต าบลขั้นไดใหญ่ อ าเภอเมืองยโสธร-  
บ้านค าครตา หมู่ที ่3, 9 ต าบลทรายมูล 
อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,481 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 8,886 ตารางเมตร 
(9,997,000 บาท)       

    9,997,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

    27. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต โดยวธิ ีPavement In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1 - 0128 ระหวา่ง 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 11, 15 ต าบลสวาท - 
บ้านท่าลาด หมู่ที ่9 ต าบลสร้างมิ่ง อ าเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,750 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ   
ไม่น้อยกวา่ 14,000 ตารางเมตร  
(9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

    28. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ยส.ถ. 1 - 0155 ระหวา่งบ้านสว่าง หมูท่ี่ 7 
ต าบลส าราญ - บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ที1่, 5 
ต าบลขั้นไดใหญ่ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 
0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 15,040 
ตารางเมตร (9,984,000 บาท) 

     9,984,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ยโสธร หน้า 14/14 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สาย ยส.ถ. 1 - 0219  ระหว่างบ้านเหล่าฝูาย 
หมู่ที่ 9, 15 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5, 14  
ต าบลลุมพุก - บ้านเหล่ามะเขยีว หมู่ที ่4  
ต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จังหวัด
ยโสธร กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 10,000 ตารางเมตร (8,710,000 บาท)    

     8,710,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

    30. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - 
Place Recycling สาย ยส.ถ. 1 - 0078 
ระหวา่ง บา้นดงแคนใหญ ่หมู่ที ่ 1, 4, 9, 10, 11 
ต าบลดงแคนใหญ่ - บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1, 2  
ต าบลแคนน้อย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
13,800 ตารางเมตร (9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

    31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สาย ยส.ถ. 1 - 0190  ระหว่างบ้านโพนทัน 
หมู่ที่ 1, 2, 5 ต าบลโพนทัน -บ้านทุ่งมน  
หมู่ที่ 3, 7 ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
จังหวัดยโสธร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,960 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (9,990,000 บาท) 

     9,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

ปรับลดวงเงิน 9,522,000      
รวม 21 โครงการ 249,402,300  

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดสระบรุี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดสระบุร ี

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

สระบุรี 478,264,054 199 477,764,591 121 234,036,671 78 243,727,920 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 1/88 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสระบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพรองรับการทำงาน
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ฝึกอบรมอาชพีให้แกก่ลุ่มแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 
100 คน เป็นการอบรมยกระดับฝีมือเพือ่
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรองรับการ
ทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งเป็น 5 รุน่ 
รุ่นละ 20 คน 4 หลักสูตร ได้แก ่(1) การ
ออกแบบติดตั้งและประยกุต์ใช้โซล่าเซลล์ 
(2) การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก (3) การควบคุม
และติดต้ังเครื่องปรับอากาศในบ้านและการ
พาณิชย์ขนาดเล็กดว้ยระบบอินเวอร์เตอร์ 
และ (4) ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

297,240  จังหวัดสระบุรี  สำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานสระบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยเป็นการฝึกอบรมยกระดบัทักษะ
ฝีมือรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จำนวน 100 คน เพื่อพัฒนาทกัษะและศักยภาพสู่
การเป็นผู้ประกอบการรายยอ่ย โดยร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

297,240 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 2/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ปรับปรุงโรงกรองน้ำประปา 
ขนาดกำลังการผลิต 250 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงที่ทำ
การฝ่ายผลิตที่ 3 
(ประปาแก่งขนุน) 

ปรับปรุงโรงกรองน้ำประปา ขนาดกำลังการ
ผลิต 250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยก่อสร้าง
ซ่อมแซมถังกรองน้ำระบบกรองเร็ว ขนาด
กว้าง 2.80 เมตร ยาว 4.30 เมตร  
จำนวน 1 ถัง 

4,212,600 เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงโรงกรองน้ำประปา เพือ่แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกจิต่างๆ ในพื้นที่ให้มีนำ้ประปาใช้
ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน รองรับปริมาณความ
ต้องการใช้น้ำและการขยายตวัของชุมชน เพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิตและบริการ และเศรษฐกิจ
ฐานรากในชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 21,000 คน และผู้ประกอบการร้านค้า
ต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 200 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

4,212,600 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 3/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเทศบาล 3 
(สายท่าพง) 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพกัและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ยาว 1,030 เมตร 

9,000,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลตะกุด 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในระดับ
ท้องถิ่นที่ใช้ในการสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
และวัสดุก่อสรา้งที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 1,548 คน 
และเกษตรกร จำนวน 260 ครัวเรือน มกีารจ้าง
แรงงานในพื้นที่ปรับปรุงถนน จำนวน 30 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 90 วัน คิดเป็นเงิน 
810,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

9,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 4/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 แปรรูปผลิตภัณฑ์เส้ือลาย
ดอกเข้าพรรษา ลายประจำ
จังหวัดสระบุร ี

อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื้อลายดอกเข้าพรรษา 
อาทิ เส้ือ หน้ากากผา้ ถุงผ้า โดยการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ อาทิ ผ้าลายดอกเข้าพรรษา 
ผ้าลายไทย ผ้าดิบสีขาว เข็มและด้ายเยบ็ผ้า 
ฯลฯ ฝึกอบรมจำนวน 10 วัน และนำสนิค้า
ไปจำหน่ายในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ 

99,128 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ตลาดน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
โดยการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้ือลายดอก
เข้าพรรษา และนำสินค้าไปจำหน่ายในช่องทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนผู้ที่ตกงาน จำนวน 20 ครัวเรือน และ
เยาวชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 30 ครัวเรือน สร้าง
รายได้เพิ่มครัวเรือนละ 1,000 - 3,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

99,128 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 5/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 สระบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานให้กับเกษตรกร
ในจังหวัดสระบุร ีจำนวน 1,725 คน โดย
แบ่งเป็น 20 รุ่น อบรมรุ่นละ 3 วัน พร้อม
สนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ สารธรรมชาติ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชวีภาพ 
สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภยั 

32,548,450  จังหวัดสระบุรี  สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสระบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าของสินค้า 
(เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการ
จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซ่ึงหน่วยงานจะ
ดำเนินการปรับรูปแบบการดำเนินการอบรมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 1,725 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
3. เห็นควรปรับลดวงเงินการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตรายละไม่เกิน 5,000 บาทจาก 29,928,750 
บาท เหลือ 8,625,000 บาท ปรับลด  
21,303,750 บาท ดังนั้นวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน
รวมของโครงการคือ 11,244,700 บาท ซ่ึงจะทำให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต 8,625,000 
บาทต่อปี และเพิ่มรายได้ 1,035,000 บาทต่อป ี

    11,244,700  



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 6/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านซับน้อยใต้ 
ตำบลซับสนุ่น  
อำเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้าน
ซับน้อยใต ้ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร 

15,770,000  จังหวัดสระบุรี  แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่งด้านการ
ท่องเที่ยว และภาคการเกษตร (ขา้วโพด  
มันสำปะหลัง ออ้ย และน้ำนมดิบ) ออกไปจำหน่าย
สู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 42,560 คน พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ 
5,250 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่พืชสวน 1,050 ไร่ และ 
พืชไร่ 4,200 ไร ่และมีการจ้างแรงงานในพื้นที่ซ่อม
สร้างผิวทาง จำนวน 30 คน คนละ 300 บาท  
90 วัน เป็นเงิน 810,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

15,770,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 7/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบา้นปากคลอง 
- อ่างเก็บนำ้มวกเหล็ก 
ตำบลมวกเหลก็  
อำเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุร ี

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
บ้านปากคลอง - อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก 
ตำบลมวกเหลก็ อำเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี ผิวทางกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร  

13,350,000  จังหวัดสระบุรี  แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เส้นทาง
เช่ือมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อาท ิหลวงปู่ใหญ่ป่า
สัก เขื่อนป่าสกัชลสิทธิ์ ทุ่งทานตะวัน และอ่างเก็บ
น้ำมวกเหลก็ รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าวโพด มันสำปะหลัง ออ้ย และน้ำนมดิบ) ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนใน
พื้นที่ จำนวน 42,560 คน พื้นที่เกษตรที่ได้รับ
ประโยชน์ 4,687.50 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่พชืสวน 
1,406.25 ไร่ และพืชไร่ 3,281.25 ไร ่และมีการ
จ้างเหมาแรงงานในพื้นที่ จำนวน 30 คน  
คนละ 300 บาท 90 วัน เป็นเงิน 810,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

13,350,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 8/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบา้นหนองโป่ง 
- ถ้ำดาวเขาแกว้  
ตำบลลำพญากลาง  
อำเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุร ี

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
บ้านหนองโป่ง - ถำ้ดาวเขาแกว้  
ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหลก็ 
จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.5 กโิลเมตร 

13,490,000  จังหวัดสระบุรี  แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและการขนส่งภาค
การเกษตร (ขา้วโพด มันสำปะหลัง ออ้ย และ 
น้ำนมดิบ) ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด มีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10,618 คน พื้นที่
เกษตรท่ีได้รับประโยชน์ 4,687.50 ไร่ แบ่งเป็น
พื้นที่พืชสวน 937.50 ไร ่และพืชไร่ 3,750 ไร่ และ
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทาง จำนวน 
30 คน คนละ 300 บาท 90 วัน เป็นเงิน  
810,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

13,490,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 9/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 
(Pavement In-Place 
Recycling) ทางหลวง
หมายเลข 3222 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย 
- เขาเพิ่ม ระหวา่งกม. 
0+085 - กม.0+155 และ 
กม.2+500 - กม.3+500 
(ขวางทาง RT. เป็นชว่งๆ) 

บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In-
Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 
3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย  
- เขาเพิ่ม ระหวา่งกม.0+085 - กม.0+155 
และ กม.2+500 - กม.3+500 (ขวางทาง 
RT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน  
10,780 ตารางเมตร 

9,999,000  จังหวัดสระบุรี  แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลท์ซ่ึงทรุดโทรม เพื่ออำนวยความสะดวก
และสร้างความปลอดภัยในการคมนาคมและการ
ขนส่งภาคอุตสาหกรรม (วัสดุก่อสรา้ง) และ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวในพื้นที่ ถา้ไม่รีบปรับปรุง
อาจทำใหโ้ครงสร้างพังเสียหายจนต้องกอ่สร้างใหม่
ซ่ึงจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ประกอบกับข้อจำกัดด้าน
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงไม่ได้รับ 
งบสนับสนุนดำเนินการ ขณะที่สภาพปญัหามีการ
ลุกลามขยายตวัเนื่องจากมีปริมาณการจราจรสูง 
18,948 คัน/วัน และเป็นรถใหญ่ร้อยละ 33.28  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 70,000 คน 
และมีการจา้งเหมาแรงงานในพื้นที่ จำนวน 30 คน 
คนละ 300 บาท 90 วัน เป็นเงิน 810,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

9,999,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 10/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 
(Pavement In-Place 
Recycling) ทางหลวง
หมายเลข 3020 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน 
พระพุทธบาท - หนองโดน 
ระหว่างช่วง กม.5+822  
- กม.8+266 เป็นช่วงๆ 

บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In-
Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 
3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท 
- หนองโดน ระหวา่งช่วง กม.5+822 - กม.
8+266 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 15,900 
ตารางเมตร ระยะทางดำเนินการ  
2.444 กิโลเมตร 

9,999,000  จังหวัดสระบุรี  แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ซ่ึงทรุดโทรม เพื่อ
อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการ
คมนาคมและการขนส่งภาคอุตสาหกรรม  
(วัสดุก่อสร้าง) และภาคการเกษตร (ข้าวโพด) รวมทั้ง
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวในพื้นที่ ถา้ไม่รีบปรับปรุง
อาจทำใหโ้ครงสร้างพังเสียหายจนต้องกอ่สร้างใหม่
ซ่ึงจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ประกอบกับข้อจำกัดด้าน
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดจึงไม่ได้รับงบ
สนับสนุนดำเนินการ ขณะที่สภาพปญัหาลุกลาม
ขยายตัวเนื่องจากมีปริมาณการจราจรสงู 17,695 
คัน/วัน เป็นรถใหญ่ร้อยละ 29.4 มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จำนวน 30,000 คน และมีการจา้ง
เหมาแรงงานในพื้นที่ 30 คน คนละ 300 บาท  
90 วัน เป็นเงิน 810,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

9,999,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 11/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบา้นวังยาง  
- บ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง 
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
บ้านวังยาง - บ้านวังมว่ง ตำบลวังมว่ง 
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 
18.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ  
1.600 กิโลเมตร 

15,850,000  จังหวัดสระบุรี  แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งรองรับการ
ท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร 
(อ้อย) ในพื้นที่ ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่จำนวน 
11,283 คน พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่ 
แบ่งเป็นพื้นที่พืชสวน 600 ไร ่และพืชไร่ 2,400 ไร่ 
และมีการจา้งเหมาแรงงานในพื้นที่ จำนวน 30 คน 
คนละ 300 บาท 90 วัน เป็นเงิน 810,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

15,850,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 12/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบา้นซับขอน  
– บ้านซับกระทิงใต้  
ตำบลหนองย่างเสือ  
อำเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุร ี

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
บ้านซับขอน – บ้านซับกระทิงใต้  
ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหลก็ 
จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.98 กโิลเมตร 

13,420,000  จังหวัดสระบุรี  แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งรองรับการ
ท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร 
(น้ำนมดิบ) ในพื้นที่ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่จำนวน 
4,228 คน พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน ์4,687.50 ไร ่
แบ่งเป็นพื้นที่พืชสวน 1,406.25 ไร่ และพืชไร่ 
3,281.25 ไร ่และมีการจ้างแรงงานในพืน้ที่ซ่อม
สร้างผิวทาง จำนวน 30 คน คนละ 300 บาท  
90 วัน เป็นเงิน 810,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

13,420,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 13/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ปรับปรุงระบบประปา  
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระลาน 

วางท่อเมนต์ประปา ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิว้ ระยะทาง 1,500 เมตร 

361,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหน้าพระลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงระบบประปา เพื่อแก้ปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 180 คน  
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ปรับปรุงระบบประปา 
จำนวน 12 คน คนละ 300 บาท 15 วัน เป็นเงิน 
54,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

361,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 14/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ปรับปรุงท่อเมนต์ระบบจ่าย
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะอาด  

ปรับปรุงท่อเมนต์ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะอาด โดย
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 2,656 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกสะอาด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา เพื่อ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งแกไ้ขปัญหาภยั
แล้ง เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ และรองรับ
การขยายตวัของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 661 คน มกีารจา้งแรงงานใน
พื้นที่ปรับปรุงท่อเมนต์ระบบจ่ายน้ำประปา จำนวน 
20 คน คนละ 300 บาท 25 วัน เป็นเงิน  
150,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 15/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ปรับปรุงระบบจำหนา่ยท่อ
ส่งน้ำประปาหมู่บา้น หมู่ที ่3  

วางท่อส่งน้ำประปาใหม่แทนท่อส่งน้ำประปา
เดิม PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว้  
ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ความยาว 1,600 เมตร 

324,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบล 
ตลาดน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงระบบจำหน่ายทอ่ส่งน้ำประปาที่มี
ความชำรุดเสียหาย เพือ่แกป้ัญหาความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน 
และใช้ในการประกอบอาชีพ มกีลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน จำนวน 390 คน เกษตรกร จำนวน 
30 คน และผู้ประกอบการ จำนวน 15 คน มีการ
จ้างแรงงานในพื้นที่ปรับปรุงระบบจำหน่ายท่อส่ง
น้ำประปาจำนวน 10 คน  
คนละ 300 บาท 19 วัน เป็นเงิน 57,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

324,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 16/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ก่อสร้างระบบประปา  
หมู่ที่ 2 (บริเวณชุมชนวัดเขา
บ่มกล้วย) ตำบลพุคำจาน 
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี โดยทำการ
ก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด
ความจุ 20 ลกูบาศก์เมตร 
สูง 15 เมตร พร้อมถังกรอง
น้ำและวางท่อประปา PVC 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
120 ท่อน  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 2  (บริเวณชุมชน
วัดเขาบ่มกล้วย) ตำบลพุคำจาน  
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยทำ
การก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาดความจ ุ20 
ลูกบาศก์เมตรสูง 15 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ
และวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 
2 นิ้ว 120 ท่อน  

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลพุคำจาน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อรองรับ
ปริมาณความต้องการน้ำจากขยายตวัของชุมชน 
และสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกขา้วโพด และ 
มันสำปะหลังในพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
50 คน และเกษตรกร 40 คน มกีารจา้งแรงงานใน
พื้นที่ก่อสร้างระบบประปา จำนวน 5 คน คนละ 
300 บาท 5 วัน เป็นเงิน 7,500 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 17/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ขยายเขตท่อส่งน้ำจาก
โครงการชลประทาน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด ถึง
บริเวณบ่อบัว หมู่ที่ 1  
บ้านมณีโชติ ตำบลแสลงพัน 
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ขยายเขตท่อส่งน้ำ โดยวางท่อเหล็ก  
ขนาด 4 นิว้ ความยาวรวม 2,050 เมตร  

1,189,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบล 
แสลงพัน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขยายเขตท่อส่งน้ำจากโครงการชลประทาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน
และเกษตรกร รวมทั้งรองรับปริมาณความต้องการ
ใช้น้ำและการขยายตัวของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จำนวน 1,500 คน และเกษตรกร 
จำนวน 700 คน สามารถสร้างรายได้เพิ่มปีละ 
1,000,000 บาท มีการจา้งเหมาผู้ประกอบการรถ
แบ็คโฮในพื้นที่ จำนวน 1 คน  
4 วัน วันละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,189,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 18/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ชนิดหอถังเหล็กทรงแชมเปญ 
หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังเหล็ก
ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด 
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร 
พร้อมฐาน (ตอกเสาเข็ม) 

483,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกสะอาด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างระบบประปา เพือ่แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำของประชาชนและเกษตรกร รวมทั้ง
รองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำและการขยายตัว
ของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
436 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อกอ่สร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 คน คนละ  
300 บาท 60 วัน เป็นเงิน 180,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

483,000 

19 ขยายเขตท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 2 บ้านปึกสำโรง  
ตำบลแสลงพัน  
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
บริเวณกลุ่มบ้านปึกสำโรง 

ขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 บ้าน 
ปึกสำโรง วางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด  
2 นิ้ว ความยาว 1,805 เมตร  

226,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบล 
แสลงพัน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขยายเขตท่อเมนประปา เพื่อแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนน้ำของประชาชนและเกษตรกร รวมทั้ง
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
150 คน และเกษตรกร จำนวน 400 คน สามารถ
เพิ่มรายได้ปีละ 1,000,000 บาท มีการจ้างงานใน
พื้นที่เพื่อขยายและปรับปรุงระบบประปา จำนวน 
10 คน คนละ 300 บาท 20 วัน เป็นเงิน  
60,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

226,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 19/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์
ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) 
สายหลังอู่ น.พแุคเจริญยนต์
แยกขวา ถึง สายหลังอู่  
น.พุแคเจริญยนต์แยกซ้าย 
หมู่ที่ 5 ตำบลพุแค  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สบ.ถ.36010 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ 
(กึ่งคอนกรีต) สายหลังอู่ น.พุแคเจริญยนต์
แยกขวา ถึงสายหลังอู่ น.พุแคเจริญยนต์
แยกซ้าย หมู่ที ่5 ตำบลพุแค ปริมาณงาน 
แยกซ้ายกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 6,000 ตารางเมตร
ปริมาณงาน แยกขวากว้าง 3.5 เมตร  
ยาว 600 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 
8,100 ตารางเมตร 

9,684,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลพุแค 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ 
(กึ่งคอนกรีต) ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้วโพด ผักสวนครัว) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จำนวน 
254 คน และเกษตรกร จำนวน 32 คน มีการจ้าง
แรงงานในพื้นที่ปรับปรุงถนน จำนวน 30 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 
540,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

9,684,800 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 20/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสม
น้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) 
ปิดผิวลาดยางแบบ Cape 
Seal ถนนสายเลียบคลอง
หนองโน (ฝั่งขวา) เช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่ที ่2 หมู่ที่ 4 และ
หมู่ที่ 6 ตำบลบา้นแก้ง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ 
(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal 
ถนนสายเลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา)
เช่ือมต่อระหว่างหมู่ที ่2 หมู่ที ่4 และหมู่ที่ 6 
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสระบุรี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,100.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
12,600.00 ตารางเมตร 

9,650,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแก้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด ผกัและสวน
ครัว) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไปจำหน่ายสู่ตลาด 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จำนวน 
800 คน เกษตรกร จำนวน 300 คน และ
ผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 300 คน มีการจ้าง
แรงงานในพื้นที่ จำนวน 30 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 540,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

9,650,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 21/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ขุดลอกสระเกบ็นำ้หนองมะดัน 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน 
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกสระเก็บน้ำหนองมะดัน ระยะความยาว
รอบสระไม่น้อยกว่า 514.00 เมตร ขุดลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 31,287.50 ลูกบาศก์เมตร 

1,545,000  จังหวัดสระบุรี  ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวังม่วง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร ปลูกอ้อย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 2,224 คน และเกษตรกร จำนวน 300 คน  
มีการจ้างแรงงานคนขับรถแม็คโค 2 คน คนละ 
1,000 บาท จำนวน 30 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท 
คนงานทั่วไป 3 คน คนละ 400 บาท จำนวน  
30 วัน เป็นเงิน 36,000 บาท และคนขบัรถบรรทุก 
5 คน คนละ 700 บาท จำนวน 30 วัน  
เป็นเงิน 105,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,545,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 22/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ขุดลอกคลองโปร่งกระเพรา 2 
หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง 
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองโปร่งกระเพรา 2 ปากกวา้ง 
ข้างละ 0.50 เมตร ท้องกว้าง 6.00 ยาว 
1,836 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 21,000 ลูกบาศก์เมตร 

496,000  จังหวัดสระบุรี  ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวังม่วง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร ปลูกอ้อย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 1,104 คน และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที ่
จำนวน 300 คน มีการจา้งงานคนขับรถแม็คโคร  
2 คน คนละ 1,000 บาท จำนวน 30 วนั เป็นเงิน 
60,000 บาท คนงานทั่วไป 2 คนคนละ 400 บาท 
จำนวน 30 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท 
 2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 23/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ขุดลอกฝายโป่งเก้ง หมู่ที่ 10 
บ้านโป่งเก้ง ตำบลวังม่วง 
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ขุดลอกหน้าฝายโป่งเก้ง ปากกว้างข้างละ 
0.50 เมตร ท้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,868 
เมตร ขุดลกึเฉลีย่ 1.00 เมตร หรือดนิขุดไมน่้อย
กวา่ 21,000 ลกูบาศก์เมตร 

496,000  จังหวัดสระบุรี  ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวังม่วง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร ปลูกอ้อย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 935 คน และเกษตรกรจำนวน 300 คน  
มีจ้างแรงงานคนขับรถแม็คโคร 2 คน คนละ  
1,000 บาท จำนวน 30 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท 
และคนงานทั่วไป 2 คน คนละ 400 บาท จำนวน 
30 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 24/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ขุดลอกคลองและวัชพืช   
หมู่ที่ 1-4 ตำบลหนองแซง 
อำเภอหนองแซง  
จังหวัดสระบุรี (ฝั่งขวา) 

ขุดลอกคลองสภาพเดิม ปากกวา้งเฉลี่ย  
10 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 1.10 เมตร ความยาว 1,500 เมตร 
สภาพที่ต้องการ ปากกว้างเฉลี่ย  
10.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  
ลึกโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาว 1,500 
เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดหรือวัชพืช
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
12,600 ลูกบาศก์เมตร 

456,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองแซง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว มะม่วง และผักสวนครวั) ในช่วง
ฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน  
996 คน เพิ่มรายได้คนละ 2,000 บาทต่อปี และลด
รายจ่ายคนละ 1,500 บาทต่อปี มีการจา้งงาน
คนขับรถแม็คโคร จำนวน 2 คน จำนวน 20 วัน  
คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท และ
คนงานทั่วไป จำนวน 2 คน จำนวน 20 วัน  
วันละ 400 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

456,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 25/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ขุดลอกคลองและวัชพืช   
หมู่ที่ 2-4 ตำบลหนองแซง  
อำเภอหนองแซง  
จังหวัดสระบุรี (ฝั่งซ้าย) 

ขุดลอกคลองสภาพเดิม ปากกวา้งเฉลี่ย  
10 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกโดย
เฉลี่ย 1.10 เมตร ความยาว 1,500 เมตร 
สภาพที่ต้องการ ปากกว้างเฉลี่ย 10.00 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 
2.00 เมตร ความยาว 1,500 เมตร หรือคิด
เป็นปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชรวมกันแลว้ไม่
น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร 

456,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองแซง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว มะม่วง และผักสวนครวั) ในช่วง
ฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน  
723 คน เพิ่มรายได้คนละ 2,000 บาทต่อปี และลด
รายจ่ายคนละ 1,500 บาทต่อปี มีการจา้งงาน
คนขับรถแม็คโคร จำนวน 2 คน จำนวน 20 วัน วัน
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท และคนงาน
ทั่วไป จำนวน 2 คน จำนวน 20 วัน  
วันละ 400 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

456,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 26/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ขุดลอกคลองและวัชพืช   
หมู่ที่ 8-6 ตำบลหนองแซง 
อำเภอหนองแซง  
จังหวัดสระบุรี (ฝั่งขวา) 

ขุดลอกคลองสภาพเดิม ปากกวา้งเฉลี่ย 
10.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึก
โดยเฉลี่ย 1.10 เมตร ความยาว 1,550 
เมตร  สภาพที่ต้องการ ปากกว้างเฉลี่ย 
10.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึก
โดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาว 1,550 
เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดหรือวัชพืช
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
13,020 ลูกบาศก์เมตร 

472,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองแซง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว มะม่วง และผักสวนครวั) ในช่วง
ฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 
1,012 คน เพิ่มรายได้คนละ 2,800 บาทต่อปี และ
ลดรายจ่ายคนละ 1,600 บาทต่อป ีมีการจ้างงาน
คนขับรถแม็คโคร จำนวน 2 คน จำนวน 22 วัน  
วันละ 1,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท และ
คนงานทั่วไป จำนวน 2 คน จำนวน 22 วัน  
วันละ 400 บาท เป็นเงิน 17,600 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

472,000 

28 ขุดลอกคลองไทรเพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำภาคการเกษตร  
หมู่ที่ 1,9 ตำบลคลองเรือ 
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองไทร หมู่ที่ 1,9 ตำบลคลองเรือ 
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร ขุดลึกเฉลีย่ 
2.80 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
24,000 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมกองดินขุดข้าง 2 ฝั่งคลอง 

990,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ปาล์ม กลว้ยหอม ฝรั่ง มะละกอ  
มันบริโภค และพืชผักตามฤดกูาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 200 คน 
และเกษตรกร จำนวน 415 คน มีรายไดเ้พิ่มปีละ 
3,000,000 บาท  
 2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

990,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 27/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ขุดลอกคลองลาดปลาเค้าเพื่อ
พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร 
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมู 
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองลาดปลาเค้า ก้นท้องคลองกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร ขุดลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร  
พร้อมกองดินขุดข้าง 2 ฝั่งคลอง 

480,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ปาล์ม กล้วยหอม ฝรั่ง มะละกอ  
มันบริโภค และพืชผักตามฤดูกาล) มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 600 คน และ
เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 395 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ปีละ 3,000,000 บาท  
 2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

480,000 

30 ขุดลอกคลองลำศาลาเพื่อ
พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร 
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมู 
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองลำศาลา ก้นท้องคลองกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร ขุดลึกเฉลีย่ 
1.30 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,155 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมกองดินขุดข้าง 2 ฝั่งคลอง 

498,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ปาล์ม กล้วยหอม ฝรั่ง มะละกอ  
มันบริโภค และพืชผักตามฤดูกาล) มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จำนวน 310 คน และเกษตรกรใน
พื้นที่ จำนวน 395 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ  
2,100,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 28/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ซ่อมสร้างคันฝายน้ำล้น 
บริเวณฝายน้ำล้นคลอง 
ธารทองแดง ตำบลธารเกษม 
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

ซ่อมสร้างคันฝายน้ำล้น  
จุดที่ 1 ก่อสรา้งผนังคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
ฝายสูง 3.00 เมตร ความยาว 7.00 เมตร 
จำนวน 1 ผนัง พร้อมขุดลอกทางระบายน้ำ
ท้ายฝาย ความกว้างเฉลี่ย 23.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ฝังกลบ
ข้างผนังฝายน้ำล้น  
จุดที่ 2 ก่อสรา้งผนังคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
ฝายสูง 2.50 เมตร ความยาว 7.00 เมตร 
จำนวน 1 ผนัง พร้อมขุดลอกทางระบายน้ำ
ท้ายฝาย ความกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ฝังกลบ
ข้างผนังฝายน้ำล้น 

440,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างคันฝายนำ้ล้น ซ่ึงเป็นการพัฒนา
แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพือ่สนับสนุนภาคการเกษตร 
(ข้าวโพด และพืชผักตามฤดูกาล) มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที ่จำนวน  
683 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

440,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 29/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ขุดลอกคลองส่งน้ำฝาย 
บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 3 
ตำบลห้วยแห้ง  
อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองส่งน้ำ (ลอกวัชพืช/ดิน) ขนาด
กว้างประมาณ 18 เมตร ยาวประมาณ 1,850 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาณ
ดินขุดและวัชพืชไม่น้อยกว่า  
16,650 ลูกบาศก์เมตร  

480,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอแก่งคอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (โคเนื้อ และข้าวโพด) มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จำนวน 342 คน และเกษตรกรใน
พื้นที่ จำนวน 126 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ  
1,000,000 บาท   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

480,000 

33 ขุดลอกคลองเกตุ หมู่ที่ 8 
ตำบลห้วยแห้ง  
อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

งานขุดลอก (ลอกวัชพืช/ดิน) ขนาดกวา้ง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 800.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร คิดเป็นปริมาณ
ดินขุดและวัชพืชไม่น้อยกว่า  
3,360 ลูกบาศก์เมตร  

127,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอแก่งคอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งนำ้ขนาดเลก็เพือ่ส่งเสริมการเกษตร 
(โคเนือ้ และขา้วโพด) มีกลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
จำนวน 356 คน และเกษตรกรในพื้นที ่จำนวน 
120 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 1,500,500 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

127,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 30/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ขุดลอกคลองส่งน้ำสายทาง  
หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที ่3  
ตำบลห้วยแห้ง  
อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกวัชพืชและดิน ขนาดกว้างประมาณ 
18.00 เมตร ยาวประมาณ 1,900 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุดและ
วัชพืชไม่น้อยกว่า 17,100  ลูกบาศก์เมตร  

493,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอแก่งคอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งนำ้ขนาดเลก็เพือ่ส่งเสริมการเกษตร 
(โคเนือ้ และขา้วโพด) มีกลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
จำนวน 422 คน และเกษตรกรในพื้นที ่จำนวน 
124 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

493,000 

35 ขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณ
สายบ้านในดง หมู่ที ่10 
ตำบลห้วยแห้ง  
อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองส่งน้ำ (ลอกวัชพืช/ดิน) ขนาด
กว้างปากคลองประมาณ 18 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,850 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ปริมาณดินขุดและวัชพืชไม่น้อยกว่า 
16,650 ลูกบาศก์เมตร  

480,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอแก่งคอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งนำ้ขนาดเลก็เพือ่ส่งเสริมการเกษตร 
(โคเนือ้ และขา้วโพด) มีกลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
จำนวน 422 คน และเกษตรกรในพื้นที ่จำนวน 
110 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 1,500,500 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

480,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 31/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ขุดลอกคลองห้วยนำ้ป่า  
หมู่ที่ 9 ตำบลหัวปลวก  
อำเภอเสาไห ้

ขุดลอกคลองห้วยน้ำป่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ยาว 2,639 เมตร 

495,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเสาไห ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
123 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 221,400 บาท ในปี 2564 
และ 442,800 บาท ในปี 2565  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

495,000 

37 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น หมู่ที ่8 
ตำบลหนองปลาไหล 

ทำฝายนำ้ล้น กว้าง 18 เมตร ยาว 19 เมตร 
สูง 3 เมตร พร้อมผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร  

489,800 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างฝายนำ้ล้น ซ่ึงเป็นการพฒันาแหล่ง
น้ำขนาดเล็ก เพือ่สนบัสนุนภาคการเกษตร (ข้าว พืชผัก
ตามฤดูกาล และปลา) และสนับสนุนการผลิต
น้ำประปาในพื้นที ่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 300 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

489,800 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 32/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ขุดลอกคลองห้วยป่าซาง  
หมู่ที่ 6 เช่ือมหมู่ที ่12 
ตำบลหัวปลวก 

ขุดลอกคลองหว้ยปา่ซาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ยาว 2,635 เมตร 

493,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเสาไห ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
731 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 1,312,200 บาท  
ในปี 2564 และ 2,624,400 บาท ในปี 2565  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

493,000 

39 ขุดลอกคลองหนองไม้เล่ียม 
หมู่ที่ 11 ตำบลหวัปลวก 
อำเภอเสาไห ้

ขุดลอกคลองหนองไม้เลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 2,739 เมตร 

489,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเสาไห ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
จำนวน 285 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 513,000 บาท  
ในปี 2564 และ 1,026,000 บาท ในปี 2565  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 33/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ขุดลอกคลองห้วยยางหว้ยแร่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลง้ิวงาม  
อำเภอเสาไห ้

ขุดลอกคลองห้วยยางห้วยแร่ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 2,609 เมตร 

490,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเสาไห ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
จำนวน 166 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 297,000 บาท  
ในปี 2564 และ 594,000 บาท ในปี 2565  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 34/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ขุดลอกคลองห้วยแร่พร้อม
ปรับแต่งคันคลองทั้ง 2 ฝั่ง 
หมู่ที่ 2 ตำบลบา้นยาง 
อำเภอเสาไห ้

ขุดลอกคลองห้วยแร่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ยาว 2,742 เมตร 

499,300 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเสาไห ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
จำนวน 222 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 399,600 บาท  
ในปี 2564 และ 799,200 บาท ในปี 2565  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

499,300 

42 ขุดลอกคลองห้วยแร่ หมู่ที ่2 
ตำบลห้วยบง  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองห้วยแร่ ปากคลองกวา้ง 18.00 
เมตร ยาว 530 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,710 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมกองดินขุดข้าง 2 ฝัง่
คลอง 

179,700 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
100 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 200,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

179,700 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 35/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ขุดลอกคลองสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองสาธารณะ ความยาวรวม 860 
เมตร 
ช่วง 1 ปากคลองกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ช่วง 2 ปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,840 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมกองดินขุดข้าง 2 ฝั่งคลอง 

232,500 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
120 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 240,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

232,500 

44 ขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ 7 
ตำบลห้วยบง  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองวังไทร ปากคลองกวา้ง 21.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 9,800 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมกองดินขุดขา้ง 2 ฝั่งคลอง 

474,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
200 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 340,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

474,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 36/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ขุดลอกคลองห้วยยาง  
หมู่ที่ 8 หมู่ที ่9  
ตำบลห้วยบง  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองห้วยยาง ปากคลองกว้าง 
24.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร ลึกเฉลี่ย 
4.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
18,900 ลูกบาศก์เมตร 

911,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุม่เป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
250 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 360,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

911,000 

46 ขุดลอกห้วยเขาดิน หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดินพัฒนา 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองเขาดิน ปากคลองกวา้งเฉลี่ย 
8.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ยาว 2,550 เมตร ขุดลึกจากทอ้งคลองเดิม
เฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,100 ลูกบาศก์เมตร  

330,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งนำ้ขนาดเลก็เพือ่ส่งเสริมการเกษตร 
(ข้าวโพด โคเนือ้) มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 120 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 
310,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

330,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 37/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ขุดลอกห้วยหินขาว หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดินพัฒนา 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกห้วยหินขาว หมู่ที่ 6,หมู่ที ่7  
ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสระบุรี ปากคลองกวา้งเฉลี่ย 12.00 
เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ขุดลึกจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย 
1.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500 
ลูกบาศก์เมตร  

220,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้วโพด โคเนื้อ และพืชผักตามฤดูกาล) 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
จำนวน 200 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 210,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

220,000 

48 ขุดลอกคลองหนองโน หมู ่6 
บ้านกอก ตำบลบ้านแก้ง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี  

ปากคลองกวา้ง 14 เมตร กน้คลองกว้าง 6 เมตร 
ยาว 760 เมตร ขุดลึกจากคลองเดิม 2.07 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
14,158 ลูกบาศก์เมตร  

497,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้วโพด ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
56 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น 300,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 38/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ขุดลอกคลองห้วยหินขาว 
หมู่ที่ 2 ตำบลผึ้งรวง  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองห้วยหินขาว ปากคลองกว้าง 
12.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 10,800 ลูกบาศก์เมตร 

486,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้วโพด ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
จำนวน 120 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

486,000 

50 ขุดลอกหน้าฝายโป่งโก  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน  
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกฝาย ปากกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ท้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,868 เมตร  
ขุดลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือดินขุดไม่นอ้ย
กว่า 21,000 ลูกบาศก์เมตร 

496,000  จังหวัดสระบุรี  ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวังม่วง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ออ้ย และมันสำปะหลัง)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 2,224 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 300 คน มีการจ้าง
งานคนขับรถแม็คโค 2 คน คนละ 1,000 บาท 
จำนวน 30 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท คนงานทั่วไป 
2 คน คนละ 400 บาท จำนวน 30 วัน  
เป็นเงิน 24,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 39/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ขุดลอกคลองโปร่งกระเพรา 1 
หมู่ที่ 5 บ้านง้ิวงาม  
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกฝาย ปากกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ท้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 105 เมตร ขดุ 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเรียงหินกลอ่ง 
เกเบี้ยน 

471,000  จังหวัดสระบุรี  ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวังม่วง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ออ้ย และมันสำปะหลัง)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 880 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 300 คน มีการจ้าง
งานคนขับรถแม็คโค 2 คน คนละ 1,000 บาท 
จำนวน 30 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท คนงานทั่วไป 
2 คนคนละ 400 บาท จำนวน 30 วัน  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

471,000 

52 ขุดลอกคลองและวัชพืช   
หมู่ที่ 8-6 ตำบลหนองแซง 
อำเภอหนองแซง  
จังหวัดสระบุรี (ฝั่งซ้าย) 

ขุดลอกคลอง  
สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ก้น
กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.10 
เมตร ความยาว 1,550 เมตร  
สภาพที่ต้องการ ปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร 
ก้นกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.00 
เมตร ความยาว 1,550 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 13,020 ลูกบาศก์เมตร 

472,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองแซง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 
1,023 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 2,700 บาท/คน/ปี  
มีการจ้างงานคนขับรถแม็คโคร จำนวน 2 คน 
จำนวน 22 วัน วันละ 1,000 บาท เป็นเงิน  
44,000 บาท และคนงานทั่วไป จำนวน 2 คน 
จำนวน 22 วัน วันละ 400 บาท  
เป็นเงิน 17,600 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

472,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 40/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ขุดลอกคลองสายหนองฉิม  
- หนองหลวั หมู่ที ่1,2 
ตำบลหนองกบ  

ขุดลอกคลอง 
สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ก้นกว้าง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกโดยเฉลีย่ 0.90 เมตร 
ความยาว 2,000 เมตร  
สภาพที่ต้องการ ปากกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ก้นกวา้งเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกโดยเฉลีย่ 2.50 
เมตร ความยาว 2,000 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาตรดินขุดหรือวัชพืชรวมกันแลว้ไม่น้อย
กว่า 8,360 ลูกบาศก์เมตร  

480,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองแซง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
810 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 2,300 บาท/คน/ปี มีการ
จ้างงานคนขับรถแม็คโคร จำนวน 1 คน จำนวน  
20 วัน วันละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
คนขับรถบรรทุก จำนวน 2 คน จำนวน 20 วัน  
วันละ 700 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท และคนงาน
ทั่วไป จำนวน 2 คน จำนวน 20 วัน วันละ  
400 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

480,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 41/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ขุดลอกคลองส่งน้ำคลองไส้ไก่
ภายใน หมู่ที่ 1,2,3,6  
ตำบลโคกสะอาด  

ขุดลอกคลองส่งน้ำคลองไส้ไก่ 6 จุด รวม
ความยาว 6,450 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
ดินขุดลอกหรือวัชพืชรวมไม่น้อยกวา่ 
10,299.50 ลูกบาศก์เมตร  
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ) 

405,200 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองแซง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
877 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 2,400 บาท/คน/ปี มีการ
จ้างงานคนขับรถแม็คโคร จำนวน 1 คน จำนวน  
20 วัน วันละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
คนขับรถบรรทุก จำนวน 2 คน จำนวน 20 วัน วัน
ละ 700 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท และคนงาน
ทั่วไป จำนวน 2 คน จำนวน 20 วัน วันละ  
400 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

405,200 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 42/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ขุดบ่อดินสาธารณประโยชน์
เพื่อพัฒนาแหล่งกกัเก็บน้ำ
ภาคการเกษตร หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองหมู  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดบ่อดินสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้ำภาคการเกษตร หมู่ที่ 8  
ตำบลหนองหมู ขุดลกึเฉลี่ย 1.90 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,440 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมขนดินถมแต่งปากบอ่ 

488,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขุดบ่อดินสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนา
แหล่งกักเก็บนำ้ภาคการเกษตร (ปาล์ม กล้วยหอม 
ฝรั่ง มะละกอ มันบรโิภค และพืชผักตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 290 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 250 คน มีรายได้
เพิ่มปีละ 2,100,000 บาท ลดรายจา่ยปลีะ 
950,000 บาท ลดต้นทุนปีละ 1,050,000 บาท 
และเพิ่มการจา้งงาน 394 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

488,000 

56 ขุดลอกคลองหนองไทรเพื่อ
พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร 
หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเรือ 
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกคลองหนองไทร ปากคลองกว้างเฉลี่ย 
9.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร ขุดลึกเฉลีย่ 
3.20 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกองดินขุดข้าง 
2 ฝั่งคลอง 

488,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ปาล์ม กล้วยหอม ฝรั่ง มะละกอ  
มันบริโภค พืชผักตามฤดูกาล) มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 523 คน และเกษตรกรในพื้นที่ 
จำนวน 415 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ  
3,000,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

488,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 43/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ขุดลอกบอ่ดิน
สาธารณประโยชน์เพือ่พัฒนา
แหล่งกกัเก็บนำ้ภาคการเกษตร 
หมู่ที่ 8 ตำบลเจริญธรรม 
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกบ่อดินสาธารณประโยชน์ ขุดลึกเฉลี่ย 
4.00 เมตร กว้าง 70.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 19,600 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนดินถมปรับแต่งปาก
บ่อ 

478,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 432 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 386 คน มีรายได้
เพิ่มขึ้นปีละ 200,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

478,000 

58 ขุดลอกบอ่ดิน
สาธารณประโยชน์เพือ่พัฒนา
แหล่งกกัเก็บนำ้ภาคการเกษตร 
(บ่อ 2) หมู่ที่ 8  
ตำบลเจริญธรรม  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกบ่อดินสาธารณประโยชน์ ขุดลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร กว้าง 25.00 เมตร ยาว 36.00 
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 1,800 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนดินถมปรับแต่งปาก
บ่อ 

98,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 235 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 106 คน มีรายได้
เพิ่มขึ้นปีละ 50,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

98,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 44/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ลอกคลองกำจัดวัชพืชคลองปา่
ยางในเพือ่พัฒนาแหล่งน้ำภาค
การเกษตร หมู่ที่ 3  
ตำบลบ้านลำ  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองป่ายางใน 
หมู่ที่ 3 ตำบลบา้นลำ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร ปริมาณวชัพืช
ไม่น้อยกวา่ 435 ตัน พรอ้มขุดแต่งข้าง 2 ฝั่ง
คลอง 

226,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 383 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 107 คน มีรายได้
เพิ่มขึ้นปีละ 100,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

226,000 

60 ลอกคลองกำจัดวัชพืชคลองปา่
ยางเหนยีวเพือ่พัฒนาแหล่งน้ำ
ภาคการเกษตร หมู่ที่ 3  
ตำบลบ้านลำ  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองป่ายางเหนียว 
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลำ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร ปริมาณวชัพืช
ไม่น้อยกวา่ 950 ตัน พรอ้มขุดแต่งข้าง 2 ฝั่ง
คลอง 

324,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 383 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 107 คน มีรายได้
เพิ่มขึ้นปีละ 100,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

324,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 45/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ลอกคลองกำจัดวัชพืชคลอง
โคกกระตา่ยเพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ำภาคการเกษตร หมู่ที ่1 
ตำบลบ้านลำ  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองโคกกระต่าย 
ปากคลองกวา้งเฉลี่ย 10.00 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร ปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า 
600 ตัน พร้อมขุดแต่งข้าง 2 ฝั่งคลอง 

165,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 257 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 107 คน มีรายได้
เพิ่มขึ้นปีละ 100,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

165,000 

62 ลอกคลองกำจัดวัชพืชคลอง
สมานมิตรเพือ่พัฒนาแหล่งน้ำ
ภาคการเกษตร หมู่ที่ 1,2,3,4 
ตำบลเจริญธรรม  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองสมานมติร 
หมู่ที่ 1,2,3,4 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 15.00 
เมตร ยาว 7,800 เมตร ปริมาณวัชพืชไม่
น้อยกว่า 4,680 ตัน พรอ้มขุดแต่งข้าง  
2 ฝั่งคลอง 

599,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 425 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 365 คน มีรายได้
เพิ่มขึ้นปีละ 700,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

599,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 46/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ก่อสร้างฝายกักเก็บนำ้ 
บริเวณคลองป่าม่วง หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านลำ  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างฝายกักเก็บนำ้เพื่อการเกษตร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร โดยใช้
ท่อระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิน้ราง 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1x1 เมตร จำนวน 
2 แถว แถวละ 7 ทอ่น 

354,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างฝายนำ้ล้น ซ่ึงเป็นการพฒันาแหล่งนำ้
ขนาดเล็ก เพื่อสนบัสนนุภาคการเกษตร (ขา้ว และ
พืชผักตามฤดกูาล) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรใน
พื้นที่ จำนวน 383 คน รายได้เพิ่มขึ้นปีละ 700,000 
บาท ลดรายจ่ายปีละ 250,000 บาท และลดต้นทุน
ปีละ 250,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

354,000 

64 ขุดกั้นดินเพื่อกักเก็บน้ำ
พร้อมขุดลอกคลองด้านหนา้
คันดิน หมู่ 8 ตำบลชะอม 
อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดกั้นคันดิน จำนวน 6 จุด กันดินกว้าง 
จุดละ 4 เมตร คันดินยาวจุดละ 8 เมตร คัน
ดินสูงจุดละ 2 เมตร ปริมาณดินขุดกั้นจดุละ
ไม่น้อยกวา่ 64 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดลอก
ด้านคันดิน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 10 เมตร 
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ขุดลึก 1.5 เมตร 
ขุดลอกยาว 550 เมตร ปริมาณดินขุดจดุละ
ไม่น้อยกวา่ 6,187.50 ลูกบาศก์เมตร  
ถากถาง ข้างละกว้าง 2.50 เมตร ยาวขา้งละ 
4,000 เมตร  

200,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอแก่งคอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ไม้ขุดล้อม) มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 350 คน และเกษตรกรในพื้นที่ 
จำนวน 110 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ  
1,500,500 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

200,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 47/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ขุดลอกคลองตะเคียน  
หมู่ที่ 10 ตำบลหว้ยแห้ง 
อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกวัชพืช/ดิน ขนาดกว้างประมาณ 9.00 
เมตร ยาวประมาณ 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.70 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุดและวัชพืช
ไม่น้อยกวา่ 12,600 ลูกบาศก์เมตร  

456,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอแก่งคอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้วโพด โคเนื้อ และพืชผักตามฤดูกาล) 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 366 คน 
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 183 คน มีรายได้
เพิ่มขึ้นปีละ 1,500,500 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

456,000 

66 ขุดลอกคลอง (ห้วยต้นเกตุ) 
พร้อมวางท่อระบายนำ้  
หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล 

ขุดลอกคลอง ปากกวา้ง 5 เมตร ก้น 2.5 
เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 320 เมตร วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 

115,700 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเมืองสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
จำนวน 300 ครวัเรือน มีการจา้งงานคนขับแม็คโคร 
จำนวน 1 คน และคนงานถางป่า จำนวน 2 คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,200 บาท 
 2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

115,700 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 48/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสรา้งฝายกกัเกบ็น้ำ บริเวณ
คลองปา่มว่ง (จุดที ่2) หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านลำ  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณ
คลองป่าม่วง (จุดที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 11.00 เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1x1 เมตร  
จำนวน 2 แถว แถวละ 7 ท่อน 

354,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการรกอ่สร้างฝายกักเก็บนำ้ ซ่ึงเป็นการพัฒนา
แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพือ่สนับสนุนภาคการเกษตร 
(ปาล์ม กลว้ยหอม ฝรั่ง มะละกอ มันบริโภค และ
พืชผักตามฤดูกาล) มีกลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกรใน
พื้นที่ จำนวน 383 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 
700,000 บาท ลดรายจ่ายปีละ 250,000 บาท  
และลดต้นทุนปีละ 250,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

354,000 

68 ขุดลอกและกำจัดวัชพืช
คลองหนองฟ้าเล่ือน หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองสรวง  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหนองฟ้าเลื่อน
ปากคลองกวา้งเฉลี่ย 15.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 7,500 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมขนย้ายวัชพืชจำนวนไม่น้อยกว่า 
150 ตัน 

428,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว และพืชผกัตามฤดูกาล)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 287 คน และ
เกษตรกรในพืน้ที่ จำนวน 386 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นปี
ละ 1,000,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

428,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 49/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลตำบลตลาดน้อย 

ปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลตลาด
น้อยบริเวณโรงผลิตน้ำประปาผวิดิน หมูท่ี่ 5 
ตำบลตลาดน้อย โดยการใช้เทคโนโลย ี
Ultrafiltration และโอโซนแทนระบบ
ปราตกตะกอนแบบเดิม 

3,500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
ตลาดน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรให้มีน้ำ
ที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค 
และประกอบอาชพีได้ รวมทั้งรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เนื่องจาก
น้ำประปาเดิมขุ่น มีส ีและมกีลิ่น มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน จำนวน 900 คน เกษตรกร จำนวน 
500 คน และผู้ประกอบการในพื้นที ่จำนวน  
100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

3,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 50/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทางบริเวณแยกวัดบ้านรี  
– สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมอลน    

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร  

5,233,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดอนพุด 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อรองรับการสัญจรของประชาชน  
กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ (ข้าว ฝรั่ง และ
พชืผักตามฤดูกาล) มีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
จำนวน 5,120 คน เกษตรกร จำนวน 3,200 คน 
และผู้ประกอบการ จำนวน 480 คน มกีารจ้าง
แรงงานในพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนน จำนวน 15 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 90 วัน คิดเป็นเงิน 
405,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

5,233,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 51/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนลาดยางเลียบ
ลำห้วยเขาดิน (จากอู่สโมสร
ถึงเชื่อมต่อถนนสายวัดมงคล) 
หมู่ที่ 1  

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,360 ตารางเมตร พรอ้มตี
เส้นจราจร 

2,268,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาดินพัฒนา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว และพืชผัก
ตามฤดูกาล) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไปจำหน่าย
สู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
1,712 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อก่อสร้าง
ถนน จำนวน 15 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา  
60 วัน คิดเป็นเงิน 270,000 บาท 
 2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

2,268,000 

72 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
ตำบลหน้าพระลาน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,200 ตาราง
เมตร 

1,319,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหน้าพระลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วโพด และ 
มันสำปะหลัง) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 1,158 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อ
ปรับปรุงถนน จำนวน 15 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 135,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,319,600 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 52/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เทศบาลตำบลวิหารแดง 
อำเภอวิหารแดง   
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 913.60 ตารางเมตร (หักพืน้ที่
พักบ่อ) 

2,050,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลวิหารแดง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายนำ้และรางระบายนำ้ในผิวจราจร เพื่อ
สนับสนุนภาคการท่องเท่ียวในพื้นที่และเส้นทางไปสู่
แหล่งท่องเที่ยวบึงหนองโพธิ์ ทำให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 1,500 คน 
เกษตรกร จำนวน 500 คน และผู้ประกอบการ 
จำนวน 50 ราย มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อ
ก่อสร้างถนน จำนวน 15 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 135,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

2,050,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 53/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบริเวณซอย 22 
ไปถึงฝายห้วยชอน หมู่ที่ 6  
ตำบลหินซ้อน  
อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
ซอย 22 ถึงฝายห้วยชอน หมู่ที่ 6  
บ้านหนองง้ิวผา กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 350 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
2,100 ตารางเมตร  

1,741,404  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหินซ้อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชนในพื้นที่ (นำ้นมดิบ) ออกไปจำหนา่ย
สู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
200 คน และเกษตรกร จำนวน 150 คน มีการจา้ง 
แรงงานในพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนน จำนวน 10 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,741,404 

75 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับผวิ
คอนกรีตเดิม  
(บ้านตาลเดี่ยว ซอย 2) 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวคอนกรีตเดิม (บ้านตาลเดี่ยว ซอย 2)  
1.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 398.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 2.ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมปู
แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกวา่  
3,692.40 ตารางเมตร 
งานยกขอบฝาบ่อพัก เหลก็ฉากขนาดกว้าง 
1.08x1.08 เมตร จำนวน 70 ฝา 

1,162,894  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาลเดี่ยว   

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ในชุมชนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนและลดอัตราความ
เสียหายของผลผลิตทางการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จำนวน 795 คน มีการ
จ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน  
10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็น
เงิน 90,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,162,894 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 54/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ตกิ 
(สายทางเข้าโรงงานคัดแยก
ขยะ) หมู่ที่ 9  
ตำบลตาลเดี่ยว  
อำเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (สายทางเข้าโรงงาน
คัดแยกขยะ) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 572.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือคิดพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 
2,860.00 ตารางเมตร 

1,094,447  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาลเดี่ยว   

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกในชุมชนที่ชำรุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ลดอุบัติเหต ุและลดอัตราความ
เสียหายของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จำนวน 
2,095 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างถนน 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
คิดเป็นเงิน 90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,094,447 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 55/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยลาดยาง 
แอสฟัสท์คอนกรีต  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
2,500.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
2,070.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
8,280.00 ตารางเมตร 

3,556,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบล 
สร่างโศก  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตในชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ผักหวานปา่ เผือกหอม 
และพืชผักตามฤดูกาล) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จำนวน 876 คน มีการจา้งแรงงานใน
พื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน 20 คน คนละ  
300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน  
180,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

3,556,800 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 56/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ปรับปรุงถนนลูกรังคันคลอง
เป็นถนนลาดยาง  
Asphaltic Concrete 

ปรับปรุงถนนลุกรังให้เป็นลาดยาง  
Asphaltic Concrete กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางแอลฟัลท์ไม่น้อยกวา่ 
4,000 ตารางเมตร 

1,966,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยขมิ้น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองเป็น
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ที่ชำรุดเป็น
หลุมเป็นบ่อ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนและเกษตรกร
สามารถสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรใน
พื้นที่ออกไปจำหน่ายสู่ตลาดได้โดยสะดวกตลอดทั้ง
ปี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
จำนวน 1,000 คน และเกษตรกร จำนวน  
150 ครัวเรือน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ปรับปรุง
ถนนจำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา  
30 วัน คิดเป็นเงิน 90,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,966,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 57/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย สบ.ถ.25-018 
(เมืองแก้ว-หนองบอน)  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.50 เมตร ความยาว 550 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,025 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0.25 เมตร  

2,090,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนองแค 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน ที่
มีสภาพแตกร้าว ทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดการเกิด
อุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกในการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม (วัสดุอปุกรณ์ก่อสร้าง)  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จำนวน 
711 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ปรับปรุงถนน 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
คิดเป็นเงิน 90,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

2,090,000 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก จากบริเวณสวน
นวลพรรณ หมู่ที่ 6 ถึง
รอยต่อถนน หมู่ที่ 2  
ตำบลหนองจรเข้  
อำเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี ขนาดกวา้ง  
4 เมตร ยาว 592 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณ
สวนนวลพรรณ หมู่ที่ 6 ถึงรอยต่อถนน  
หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 592 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,448,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจรเข ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในชุมชน
เพื่อรองรับการสัญจรของประชาชน และการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้ว) ในพื้นที่ออกไปจำหน่าย
สู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
876 คน และเกษตรกร จำนวน 383 ครัวเรือน มีการ
จ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรับปรุงทางหลวง จำนวน 
10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 15 วนั  
คิดเป็นเงิน 45,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,448,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 58/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิมลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูทับหนา 5 เซนติเมตร 
จากสี่แยกไผ่ต่ำ หมู่ที่ 6 ถึงคลองโคกสลดุ 
หมู่ที่ 7 กว้าง 5.90 เมตร ยาว 748 เมตร 
และเปลี่ยนฝาบอ่พักเป็นตะแกรงเหล็ก 
จำนวน 136 บ่อ 

2,450,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ในชุมชนเพื่อรองรับการสัญจรของ
ประชาชน การขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ 
(ข้าว) และการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 4,000 คน 
เกษตรกรผู้ทำนา จำนวน 300 ครัวเรือน และ
ผู้ประกอบการโรงงาน จำนวน 500 คน มีการจ้าง
แรงงานในพื้นที่เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 
10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 20 วนั  
คิดเป็นเงิน 60,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

2,450,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 59/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนสายหมู่ที ่15 ถึง  
หมู่ที่ 14 ตำบลโคกแย ้

เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวทางกว้าง  
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 1,290 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 6,450 ตารางเมตร 

1,770,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกแย ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนในชุมชน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ในพื้นที่ (ข้าว) ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 773 คน 
เกษตรกร จำนวน 404 คน มีการจ้างแรงงานใน
พื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน 10 คน คนละ  
300 บาท เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน  
45,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,770,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 60/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 ก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,169 
เมตร Asphaltic Concrete 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า  
4,676 ตร.เมตร 

ก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง ASPHALTIC 
CONCRET ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,169 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 4,676 ตารางเมตร 
ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลหนองจิก  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

1,670,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และกลว้ย) ในพื้นที่ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 1,200 คน และเกษตรกร จำนวน 600 คน  
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวถนน 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา  
15 วัน คิดเป็นเงิน 45,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,670,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 61/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กถนนเทศบาล 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนเทศบาล 2 (ชุมชนหน้าวัดวังม่วง) ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ความยาว 392 เมตร ไหล่
ทางข้างตามสภาพ ความหนา 0.20 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,136 ตารางเมตร  

3,673,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบลวังม่วง  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าภาคการเกษตรในพื้นที่ (อ้อย และ 
มันสำปะหลัง) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
2,000 คน เกษตรกร จำนวน 300 ครัวเรือน และ 
ผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน มีการจ้างแรงงานใน
พื้นที่ก่อสร้างถนน จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

3,673,400 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 62/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตทับถนนคอนกรีต
เดิม  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตทับถนน
คอนกรีตเดิม ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร 
หรือปริมาณลาดยางไม่น้อยกวา่ 6,000 
ตารางเมตร 

1,905,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน
คอนกรีตเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้
ถนน ทำให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรและขนส่งสินค้าภาคการเกษตร (ข้าว 
และพืชผักตามฤดูกาล) ในพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน จำนวน 3,317 คน และเกษตรกร 
จำนวน 2,700 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่
ก่อสร้างถนน จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็น
เวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน 45,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,905,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 63/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายสี่แยก 
บ้านยาง - สันประดู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.20 เมตร 
พื้นที่ 4,260 ตารางเมตร 

3,685,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านยาง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
และพืชผักตามฤดูกาล) ในพื้นที่ออกไปจำหน่ายสู่
ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
10,000 คน และผู้ประกอบการ จำนวน 1,000 คน 
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างถนน จำนวน  
10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 20 วนั  
คิดเป็นเงิน 60,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

3,685,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 64/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ดอนมะขามเต้ีย  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,407 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 219 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืคิดเป็นพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 6,394.50 ตารางเมตร 

4,780,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านยาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อ
เป็นเส้นทางในการเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว และพืชผกัตามฤดูกาล) ในพื้นที่ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 2,592 คน และเกษตรกร จำนวน  
377 ครัวเรือน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง
ถนน จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา  
20 วัน คิดเป็นเงิน 60,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

4,780,000 

88 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย
ทางภายในหมู่บ้านศาลารีไทย 
ซอยทัพพพันธ์ หมู่ที ่5 
ตำบลศาลารีไทย  
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว  338.70 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,354.80 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 483.30 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,933.20 ตารางเมตร 

1,412,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลช้างไทยงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว) ในพื้นที่ออกไปจำหนา่ยสู่ตลาด  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 200 คน 
และเกษตรกร จำนวน 100 คน มีการจา้งแรงงาน
ในพื้นที่ก่อสร้างถนน จำนวน 10 คน คนละ  
300 บาท เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน  
45,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,412,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 65/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตสายน้ำโจน 

การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายน้ำโจน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,600 ตารางเมตร 

2,428,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหัวปลวก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวโพด และพืชผักตามฤดูกาล) ในพื้นที่ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 2,855 คน เกษตรกร จำนวน 350 คน 
ผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน และประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 250 คน มีการจา้งแรงงาน
ในพื้นที่ก่อสร้างถนน จำนวน 10 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 20 วัน คิดเป็นเงิน 60,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

2,428,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 66/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ปรับปรุงถนนและรางระบาย
น้ำ ถนนเทศบาล 14  
(คุ้งเขาเขียว 2)  

ดำเนินการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ 
ถนนเทศบาล 14 (คุ้งเขาเขียว 2) 

830,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หน้าพระลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ  
ที่เดิมท่อระบายน้ำชำรุดเกิดน้ำท่วมขังถนนสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ 
จำนวน 21 แห่ง ในเขตเทศบาลที่ใช้เส้นทางนี้ใน
การสัญจรขนส่งสินค้า จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง
ถนนและท่อระบายนำ้รองรับการสัญจรของ
ประชาชน และการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม 
(วัสดุก่อสร้าง) มีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง จำนวน 8,161 คน มีการจ้างแรงงานใน
พื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน 10 คน คนละ  
300 บาท เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน  
30,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

830,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 67/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
(สายฟาร์มหมู)  
ตำบลวิหารแดง  
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3   
(สายฟารม์หม)ู ตำบลวิหารแดง อำเภอวหิารแดง 
จังหวัดสระบุรี กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,500 ตาราง
เมตร 

778,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวิหารแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว พืชผัก
ตามฤดูกาล ปาล์มน้ำมัน และเห็ด) ในพืน้ที่ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จำนวน 240 คน มีการจ้างแรงงานใน
พื้นที่เพื่อก่อสร้างถนน จำนวน 10 คน คนละ  
300 บาท เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน  
30,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

778,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 68/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

92 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณ หมู่ที่ 5 - หมู่ที ่7  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณ หมู่ที่ 5 - หมู่ที ่7 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,630.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
6,520.00 ตารางเมตร  

1,402,045  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านปา่  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
จากถนนเดิมที่มีความชำรุดเป็นหลุมเปน็บ่อ เพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและ
เกษตรกร รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ทำให้ประชาชนและเกษตรกร
สามารถสัญจร ขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม (วัสดุ
ก่อสร้าง) และสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง จำนวน 1,043 คน เกษตรกร จำนวน  
513 ครัวเรือน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง
ถนน จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา  
15 วัน คิดเป็นเงิน 45,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,402,045 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 69/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางบ้าน 
หาดสองแควเหนือ หมู่ที่ 1 
ถึงหมู่ที่ 2  บา้นท่าสบก  
ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 523 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,569 ตารางเมตร 

998,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว ทำให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนการท่องเท่ียวในพื้นที ่รองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจำนวน 50 คน 
เกษตรกร จำนวน 100 ครัวเรือน และ
ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเท่ียวในชุมชน จำนวน  
20 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสรา้งถนน 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วัน 
คิดเป็นเงิน 30,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

998,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 70/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนนเลียบ
คลอง 3 ขวา หมู่ที่ 10 
ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.0+450 (เป็นช่วง)  
ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร  
หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,800 ตารางเมตร 

850,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบัวลอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรตี เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว ทำให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจำนวน 
290 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วัน 
คิดเป็นเงิน 30,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

850,000 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
(สายเลียบคลองหนองสรวง) 
ตำบลหนองสรวง   
อำเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
(ถนนสายเลียบคลองหนองสรวง)  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 456.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

832,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสรวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ 
(ข้าว และโคเนื้อ) ออกไปจำหนา่ยสู่ตลาด  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจำนวน 100 คน และ
เกษตรกร จำนวน 50 คน มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่
ก่อสร้างถนน จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 30,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

832,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 71/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต จากบ้านนายสมนึก 
ทุยยะค่าย ถึงบ้าน 
นายพาราดอล แก้งวัง 

ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 3 เมตร ยาว 490 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,470 ตารางเมตร 

487,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแก้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
ข้าวโพด และพืชผักตามฤดูกาล) ในพื้นที่ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
500 คน เกษตรกร จำนวน 200 คน และ
ผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน มีการจ้างแรงงานใน
พื้นที่ก่อสร้างถนน จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

487,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 72/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

97 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กตำบลไก่เส่า  
งานปูผิวทางแบบ AC กวา้ง 
3.5 เมตร ยาว 355 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
1,242.50 ตารางเมตร 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
ตำบลไก่เส่า งานปูผิวทางแบบ AC กวา้ง 
3.5 เมตร ยาว 355 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,242.50 ตารางเมตร 

484,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไก่เส่า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลด
อุบัติเหตุของประชาชนผู้ใช้ถนนสายดังกล่าว และ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว และ
พืชผักตามฤดูกาล) มีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
จำนวน 624 คน มีการจา้งแรงงานในพื้นที่เพื่อ
ปรับปรุงถนน จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

484,000 

98 ปรับปรุงถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายนาหญ้า  
บ้านโคกสะอาด หมู่ที ่5 
ตำบลหนองโดน  
อำเภอหนองโดน  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 855.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้าง 0.30 เมตร  

494,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโดน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว) ในพื้นที่ออกไปจำหน่ายสูต่ลาด  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 474 คน  
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน  
5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วนั  
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 73/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบึงไม้ 
(บริเวณสวนไผ่พันลัม)  

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านบึงไม้ (บริเวณสวนไผ่พันลัม) 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร  

480,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลชะอม  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างฝายนำ้ล้นในชุมชนเพื่อการทำ
การเกษตร (ไม้ขุดล้อม) มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 210 คน และเกษตรกร จำนวน 
165 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

480,000 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บา้น
นางมาลัย  ศรีประยงค์กุล) 
ตำบลพุคำจาน  
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาวประมาณ 153.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 612 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 612.00 
ตารางเมตร  

354,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลพุคำจาน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ในพื้นที่ (ข้าว) ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจำนวน 30 คน และ
เกษตรกร จำนวน 20 คน มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่
เพื่อก่อสร้างถนน จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

354,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 74/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
ซอยบ่อปลา  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
740 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนองแก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวโพด 
พืชผักตามฤดูกาล) ในพื้นที่ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 800 - 
1,500 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างถนน 
จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วัน 
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 75/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

102 ปรับปรุงผิวจราจรพารา 
แอสฟัลท์ติก ซอยโภคาภิวัฒน์ 
บ้านพุ หมู่ที่ 1 ตำบลพุกร่าง 
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ตกิ  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 325.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผวิ
จราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า 975.00 ตาราง
เมตร 

435,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพุกร่าง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวโพด 
มันสำปะหลัง และพืชผักตามฤดูกาล) ในพื้นที่
ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน จำนวน 100 คน และเกษตรกร จำนวน 
10 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรบัปรุงผิว
จราจร จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
10 วัน คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

435,000 

103 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณ
สายคันคลองซอย 4  
ตำบลนายาว  
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 193.00 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
หรือพื้นที่ผิวจราจรเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
772.00 ตารางเมตร 

492,113 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลนายาว 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวโพด) 
ในพื้นที่ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จำนวน 711 คน 
เกษตรกร จำนวน 208 คน มีการจ้างแรงงาน 
ในพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน 5 คน คนละ  
300 บาท เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน  
15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

492,113 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 76/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ
ทางเข้าวัดหนองไข่น้ำ -  
วัดหนองโป่ง) หมู่ที ่5  
ตำบลห้วยป่าหวาย  
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี  

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 760 ตารางเมตร 

479,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ห้วยปา่หวาย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรได้สะดวก ปลอดภยั และสนับสนุน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้วโพด และ
พืชผักตามฤดูกาล) มกีลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนผูใ้ช้
เส้นทาง จำนวน 350 คน และเกษตรกร จำนวน  
106 คน มกีารจา้งแรงงานในพืน้ที่เพือ่ปรับปรุงถนน 
จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท เปน็เวลา 10 วนั  
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

479,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 77/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
สบ.ถ 64-0017 จากถนน
ซอย 7 สายตรีซ้าย หมู่ที่ 2 
ตำบลธารเกษมถึงถนน 
สายหนองแฝกเล่ือม โคกตูม 
จังหวัดลพบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 303.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 1,212.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่  

705,200 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลธารเกษม 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวโพด มันสำปะหลัง) ในพื้นที่ออกไปจำหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
300-1,000 คน เกษตรกร จำนวน 50 คน และ
ผู้ประกอบการ จำนวน 5 คน มีการจ้างแรงงานใน
พื้นที่ก่อสร้างถนน จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 30,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

705,200 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 78/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต   

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
1,320 ตารางเมตร 

495,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกมากขึ้น 
ป้องกันการเกิดอบุัติเหตุ และอาชญากรรม และ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวโพด 
และพืชผักตามฤดูกาล) และการขนส่งสินค้า
ภาคอุตสาหกรรม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง จำนวน 100 คน เกษตรกร จำนวน  
10 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรบัปรุงผิว
จราจร จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
10 วัน คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 79/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายแยกหลัง 
วัดป่าคา หมู่ที่ 8  
ตำบลห้วยบง  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 904.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยบง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกมากขึน้ ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรม และสนับสนุน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว และพืชผัก
ตามฤดูกาล) มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จำนวน 280 คน มีการจ้างแรงงานใน
พื้นที่ก่อสร้างถนน จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

500,000 

108 ขุดลอกคลอง (แก้มลิง) หมู่ที ่2 
ตำบลบา้นกลับ  
อำเภอหนองโดน  
จังหวดัสระบุร ี

ขุดลอกคลอง (แก้มลิง) ปากคลองกว้าง  
18 เมตร ลึก 2.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 7,610 ลูกบาศก์เมตร 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกลับ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ขา้ว) มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
201 คน มีการจ้างแรงงานคนขับแม็คโคร จำนวน  
2 คน คนละ 7 วัน วันละ 1,000 บาท เป็น  
14,000 บาท คนขับรถบรรทุก จำนวน 2 คน  
คนละ 7 วัน วันละ 800 บาท เป็น 11,200 บาท 
คนงานถางป่า 2 คน คนละ 7 วัน วันละ 500 บาท 
เป็น 7,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 80/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 ปรับปรุงถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 860.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.30 เมตร  

496,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโดน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 176 คน  
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน 
5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วนั  
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

496,000 

110 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
(บริเวณบ้านนายสุนทร  
วงษ์สอาด – บ้านนาย 
มาโนชย ์สกุณี) ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 460 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 460 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยบง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เพื่อพัฒนา
เส้นทางรองของชุมชนในหมู่บ้าน และสนับสนุนการ
ขนส่งสินค้าภาคการเกษตร (ขา้ว และพชืผักตาม
ฤดูกาล) มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จำนวน 250 คน มีการจ้างแรงงานใน
พื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน 5 คน คนละ  
300 บาท เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน  
15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 81/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ปรับปรุงผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์ติก ซอย
เทศบาล 10 ทางไปบ้านโคก
เลียบ บ้านเขาเล้ียว หมู่ที่ 5 
ตำบลพุกร่าง  
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ตกิ  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผวิ
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า  
1,140.00 ตารางเมตร 

498,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพุกร่าง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวโพด และพืชผักตามฤดูกาล) ในพื้นที่ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
จำนวน 200 คน และเกษตรกร จำนวน 50 คน  
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน จำนวน 
5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วนั  
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

498,500 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 82/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

112 ปรับปรุงผิวจราจร 
พาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
หมู่ที่ 9 (บริเวณทางขึ้นเขา 
ถึงร้านค้าสวัสดี)  
ตำบลเขาวง  
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 285.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  
1,140 ตารางเมตร 

480,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวก
มากขึ้น ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรม 
รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวโพด และพืชผักตามฤดูกาล) และสนับสนุนการ
ขนส่งภาคอุตสาหกรรม มกีลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน จำนวน 150 คน และเกษตรกร 
จำนวน 50 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อ
ปรับปรุงถนน จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

480,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 83/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ปรับปรุงถนนโดยการป ู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต
เทศบาลถนนเลียบคลอง 22 
อาร์ (ฝั่งตะวันออกด้านทิศ
เหนือ ทางไปตำบลบ้านกลับ) 
ตั้งแต่สะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถึงที่นานางสาว
ชรินรัตน์ แสงคำ หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองโดน  
อำเภอหนองโดน  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 236 เมตร 
พื้นที่รวม 1,298 ตารางเมตร และ  
ซ่อมปรับปรุงผิวเดิม 190 ตารางเมตร 

498,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองโดน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว) ในพื้นที่ออกไปจำหน่ายสู่
ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
438 คน มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนน 
จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วัน 
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

498,900 

114 ก่อสร้างฝายนำ้ล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
บ้านหนองแหน (บริเวณบ้าน
นายบุญเที่ยง หลิ่มวร) 
ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนาย
บุญเที่ยง หลิ่มวร) ขนาดสันฝาย 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร   

480,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลชะอม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร (ไม้ขุดล้อม) และป้องกันการเกิดอุทกภยั
ในพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
135 คน และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน  
80 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

480,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 84/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยข้าง
วัดเนินยาว ตำบลหนองแก 
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
740 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนองแก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจร และสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวโพด และพืชผักตามฤดูกาล) มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน จำนวน 800-1,500 คน มีการจ้าง
แรงงานในพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนน จำนวน 5 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 
15,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 85/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 ปรับปรุงผิวจราจร  
พาราแอสฟัลท์ติก จาก 
วัดพุกร่างถึงบ้านหนองโดก 
บ้านพุกร่าง หมู่ที่ 2  
ตำบลพุกร่าง  
อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร 

498,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
พุกร่าง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวโพด และพืชผักตามฤดูกาล) ในพื้นที่ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 270 คน และเกษตรกร จำนวน 30 คน  
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ปรับปรุงถนน จำนวน  
5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วนั  
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

498,500 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กถนนสายหลัง
โรงพยาบาล ตั้งแต่ที่นา 
นายประสาท ฉัตรแก้ว ถึง
หลังโรงพยาบาลหนองโดน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร 

473,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองโดน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว) ในพื้นที่
ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง 4 ตำบล 
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อกอ่สร้างถนน จำนวน 
5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วนั  
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

473,700 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 86/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 ปรับปรุงถนนโดยการป ู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต
เทศบาลถนนสามแยกเลียบ
คลอง 22 อาร์ ฝั่งตะวันตก 
ด้านทิศใต้ (สาย1) ตั้งแต่ 
ทางแยกถนนสาย 1 ถึง  
บ้านนางฟอง ดงหลง  
หมู่ที่ 4 โดยปรับปรุงผิว
จราจร Overlay ดว้ย 
Asphaltic Concrete หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่รวม
ประมาณ 226 ตารางเมตร 
และเสริมผิวจราจรโดยการป ู
Asphaltic Concrete ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาวประมาณ 354 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ปู Asphaltic Concrete 
ไม่น้อยกว่า 1,239 ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 354 เมตร 
พื้นที่รวม 1,239 ตารางเมตร และซ่อม
ปรับปรุงผิวดิน 226 ตารางเมตร 

499,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองโดน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว) ในพื้นที่ออกไปจำหนา่ยสู่ตลาด มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 458 คน  
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ปรับปรุงถนน จำนวน  
5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วนั  
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

499,500 



 เห็นควรสนับสนุน สระบุร ีหน้า 87/88 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

119 ก่อสร้างฝายนำ้ล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บริเวณ
บ้านนายประกอบ บุญธรรม) 
ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายประกอบ อุ่นธรรม) 
ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร 

480,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลชะอม  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งเสริม
การเกษตร  (ไม้ขุดล้อม) และปอ้งกันการเกิด
อุทกภยัในพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 180 คน และเกษตรกร จำนวน 100 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

480,000 

120 ปรับปรุงถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาย 3.6 (22R) บา้นครัว 
หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโดน 
อำเภอหนองโดน  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงถนน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 860.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร  

496,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโดน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าว) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 391 คน มีการจา้งแรงงานใน
พื้นที่ปรับปรุงถนน จำนวน 5 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

496,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

121 ซ่อม/สร้าง ผิวจราจร 
แอสฟัลท์คอนกรีต 

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  
หมู่ที่ 12 ตำบลลำพญากลาง กว้าง 8 เมตร 
ยาว 1,020 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
8,160 ตารางเมตร 

     3,900,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลำพญากลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรใน
พื้นที่ (น้ำนมดิบ) ออกไปจำหนา่ยสู่ตลาด  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จำนวน 
859 คน เกษตรกร จำนวน 367 ครัวเรือน มีการ
จ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนนจำนวน  
10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วนั  
คิดเป็นเงิน 30,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

      3,900,000  

รวม 121 โครงการ 255,340,421  234,036,671 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสระบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ทางหลวงหลายเลข 1 
ตอนควบคุม 0403 ตอน 
ทางใน INTERCHANGE 
สระบุรี กม.106+615 

ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 
0403 ตอน ทางใน INTERCHANGE สระบุรี 
กม.106+615 ต าบลปากเพรียว  
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร ี 

14,278,200  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงสระบุร ี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงผิวทางจราจรรวมถึงขยายชอ่งจราจรใน
พื้นที่ของทางหลวง โครงการไม่ได้แสดงถึง 
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ 

  

2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวตาม
รอยพระพุทธบาท 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามรอยพระพุทธบาท 
โดยการจ้างเหมาออกแบบและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เส้นท่องเท่ียว เช่ือมโยง
สถานที่ส าคัญ ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  
ตามแนวถนนฝั่งส่องกล้อง เพื่อสร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยวและวิธีการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 

3,000,000  จังหวัดสระบุร ี ส านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจ้าง
เหมาบริการออกแบบและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เส้นทางท่องเที่ยว ซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนเร่ือง 
ความจ าเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่า 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง 
อัตลักษณ์ อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุร ี
(MEAT&MILK FESTIVAL) 

จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง 
อัตลักษณ์อ าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี 
(MEAT&MILK FESTIVAL) 3 วัน 2 คืน 
พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อตา่งๆ 

5,000,000  จังหวัดสระบุร ี ส านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็น 
การจัดงาน event ขนาดใหญ่ ที่มีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 5,000 คนต่อวัน ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค.  

  

4 ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย และ
พัฒนาช่องทางการตลาด 

จ้างจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปการ
ผลิตไวน์จากผลไม้รวมทั้งส่งเสริมทักษะ
การตลาดออนไลน ์การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบรรจภุัณฑ์รวมทัง้
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการ 
แปรรูป เพื่อส่งเสริมการผลิตการแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย และพัฒนาช่องทาง
การตลาด 

5,000,000  จังหวัดสระบุร ี ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
จ้างเหมาบริการอบรมและจัดซื้อครุภัณฑ์ ซ่ึงมี
ค่าใช้จ่าย 5 ล้านบาท มีผู้ได้รับผลประโยชน์เพียง 
30 คน ไม่ชัดเจนเร่ืองความเหมาะสมและ 
ความคุ้มค่า 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ยกระดับหัตกรรมชุมชน
ผสานอัตลักษณ์  
จังหวัดสระบุร ี

จัดจ้างฝึกอบรมและพัฒนางานหัตถกรรมอัต
ลักษณ์ของจังหวัด โดยกจิกรรมส าคัญของ
โครงการ ไดแ้ก ่การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับผูป้ระกอบการประเภทผ้า จ านวน 3 
หลักสูตร คือ (1) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยเทคนิคการทอผา้
ลวดลายบนผืนผ้า (2) การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยเทคนิคการให้เฉดสี
บนผืนผ้า และ (3) การย้อมเส้นด้าย โดยทุก
หลักสูตรจะจัด 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน จ านวน 
2 วัน  
- การพัฒนารูปแบบ คุณภาพเพื่อเพิ่มมลูค่า
ให้ผลิตภัณฑ์ 9 กลุ่ม อาท ิ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลโคกสวา่ง  
(ทอผ้าไหม) กลุ่มทอผา้ยกมุกลายโบราณ 
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง (ทอผ้าฝาูยมัดหมี่) 
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล (ทอผ้ายกมกุ) 
กลุ่มทอผ้าบ้านปุาคา (ทอผ้าฝูายมัดหมี่) 
ฯลฯ  
- การจัดงานแสดงผลการพัฒนาหัตถกรรม
ชุมชน 1 วัน จ านวน 40 คน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานผ้า 1 ครั้ง 30 บูท  
3 วัน มีก าหนดจัดในเดือนธันวาคม 2564 
และการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ 

3,792,800  จังหวัดสระบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจัด 
จ้างฝึกอบรมและพัฒนางานหัตถกรรมอตัลักษณ์
ของจังหวัด งบส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ  
ไม่ชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่าและความเชื่อมโยงการ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
และชุมชน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 งานติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
ทางหมายเลข 362 ตอน
ควบคุม 0101,0102 ตอน
ถนนวงแหวนรอบเมือง
สระบุรี ระหวา่งช่วง  
กม.0+700 - กม.30+700 
เป็นช่วงๆ 

งานติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ทางหมายเลข 
362 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนถนน 
วงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหวา่งช่วง  
กม.0+700 - 30+700 เป็นช่วงๆ 

9,999,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการรติดต้ัง
ไฟฟูาส่องสว่างในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 362   
โครงการไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนในการแก้ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกต ิ

  

7 งานติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง
และซ่อมแซมอุปกรณ์ดวง
โคม ทางหลวงหมายเลข 1 
ตอนควบคุม 
0401,0402,0403 ตอน 
หนองแค - หินกอง - ปาก
ข้าวสาร - แยกสวน
พฤกษศาสตร์พุแค ระหวา่ง 
กม. 79+000 -  
กม. 106+500 เป็นช่วงๆ 

งานติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างและซ่อมแซม
อุปกรณ์ดวงโคม ทางหลวงหมายเลข 1  
ตอนควบคุม 0401,0402,0403 ตอน  
หนองแค - หินกอง - ปากขา้วสาร -  
แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง  
กม.79+000 - กม.106+500 เป็นช่วงๆ 

9,999,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างและซ่อมแซมอปุกรณ์ โครงการไม่ได้
แสดงถึงความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเป็นภารกิจปกต ิ

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 5/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพของ
ผู้ต้องขังเรือนจ า 
จังหวัดสระบุร ี

ฝึกอบรมทักษะวิชาชพี วันละ 5 ชั่วโมง 
(เวลา 09.00 - 15.00 น.) ให้แก่ผู้ต้องขังที่
ใกล้จะพ้นโทษภายใน 1 ปี ถึง 1 ปี 6 เดือน 
ที่มีแนวโน้มจะกระท าผิดซ้ าและไม่มีอาชีพ
รองรับหลังปล่อยตัว ได้แก ่(1) วิชาชีพเย็บ
ผ้า จ านวน 20 วัน (2) วิชาชพีเสริมสวย 
จ านวน 30 วัน (3) วิชาชีพนวดแผนไทย 
จ านวน 30 วัน 

800,000  จังหวัดสระบุร ี เรือนจ าจังหวัดสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพ เป็นการอบรมที่รวมกลุ่มคน
จ านวนมากไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจ
ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  

  

9 การจัดการด้านสุขภาพและ
แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตโคนม 

1. อบรมการจัดการด้านสุขภาพและแกไ้ข
ปัญหาระบบสบืพันธุ์เพือ่เพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตโคนม 
2. การจัดการด้านสุขภาพและแก้ไขปัญหา
ระบบสืบพันธุ์เพือ่เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
โคนม 

588,700  จังหวัดสระบุร ี ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรม
เกษตรกรที่รวมกลุ่มคนจ านวนมากไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของ ศบค.  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 6/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ปศุสัตว์กินหมอกควัน อบรมและพัฒนาเกษตรกร 
1. อบรมให้ความรู้เกษตรกร 
2. มอบเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลให้กลุม่
เกษตรกร 
3. ตรวจเยี่ยมและติดตามผล 
4. สรุปผล 

580,600  จังหวัดสระบุร ี ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรม
ส่งเสริมให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มคนจ านวนมากไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  

  

11 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูาย
และเครื่องหมายจราจร สาย 
แยกทางหลวงหมายเลข 
3224 - บ้านแสลงพัน  
ต าบลแสลงพัน  
อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมาย
จราจร สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3224 
- บ้านแสลงพัน ต าบลแสลงพัน  
อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

6,150,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมายจราจรในพื้นที่
ทางหลวง โครงการไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนใน
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 7/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูาย
และเครื่องหมายจราจร สาย 
แยกทางหลวงหมายเลข 1  
– บ้านประดู ่ ต าบลนายาว 
อ าเภอพระพุทธบาท, 
หนองโดน จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมาย
จราจร สาย บา้นนายาว - บ้านประดู่  
ต าบลนายาว อ าเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

4,100,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมายจราจรในพื้นที่
ทางหลวง ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  

13 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูาย
และเครื่องหมายจราจร สาย 
แยกทางหลวงหมายเลข 
362 - บ้านหนองปลากระดี ่
ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมาย
จราจร สาย แยกทางหลวงหมายเลข 362  
- บ้านหนองปลากระดี่ ต าบลหนองยาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

7,033,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมายจราจรในพื้นที่
ทางหลวง ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  

14 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูาย
และเครื่องหมายจราจร สาย 
บ้านสามแยก – บ้าน 
โคกกระต่าย ต าบลโพนทอง 
อ าเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมาย
จราจร สาย บา้นสามแยก – บ้านโคก
กระต่าย ต าบลโพนทอง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุร ี

3,516,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมายจราจร ไม่ได้
แสดงถึงความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูาย
และเครื่องหมายจราจร สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 
3520 - บ้านคชสิทธิ์  
ต าบลไผ่ต่ า อ าเภอหนองแค 
จังหัดสระบุรี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมาย
จราจร สายแยกทางหลวงหมายเลข 3520 - 
บ้านคชสิทธิ์ ต าบลไผ่ต่ า อ าเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุร ี

4,010,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมายจราจรในพื้นที่
ทางหลวง ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  

16 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูาย
เครื่องหมายจราจร สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 2243-
บ้านซับสนุ่น  ต าบลซับสนุ่น 
อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูายเครื่องหมาย
จราจร สายแยกทางหลวงหมายเลข 2243 -
บ้านซับสนุ่น ต าบลซับสนุ่น  
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

4,100,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมายจราจรในพื้นที่
ทางหลวง ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  

17 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูาย
และเครื่องหมายจราจร สาย 
บ้านหนองแค -  
บ้านหนองศรีบุญ  
ต าบลไผ่ต่ า อ าเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมาย
จราจร สาย บา้นหนองแค – บ้าน 
หนองศรีบุญ ต าบลไผ่ต่ า อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุร ี

5,933,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมายจราจร ไม่ได้
แสดงถึงความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ผลิตผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู้ภัย 
โควิด-19 สร้างรายได้ให้
ชุมชน 

ฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ 

491,090 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรม
ฝึกทักษะอาชีพ แต่ไม่มีหนังสือยินยอมการใช้พื้นที่ 
ไม่มีรายละเอียดการบริหารจัดการดูแลบ ารุงรักษา
หลังโครงการแล้วเสร็จ และผลด าเนินงานที่ผ่านมา
ของศูนย์จ าหนา่ยสินค้า OTOP เพื่อประกอบการ
พิจารณาความคุ้มค่า ความเหมาะสม และ 
ความยั่งยืนของโครงการ และไม่ใช่ภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

19 การส่งเสริมอาชีพประชาชน
และกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ระดับต าบลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
อ าเภอพระพุทธบาท 

จัดอบรมอาชีพเพือ่ส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัว/ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

146,400 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรม
เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้ประชาชนใน
พื้นที่รู้จักแนวทางการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและสนับสนุนปจัจัยการผลิต แต่มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมจ านวน 408 คน ท าให้เกิดการรวมกลุ่ม 
คนจ านวนมากไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
และอาจไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งไม่มีความชัดเจนในเรื่องงบประมาณ
เนื่องจากเมื่อรวมงบประมาณของกิจกรรมย่อยแลว้
ได้ 153,600 บาท ซ่ึงมากกว่างบประมาณที่ 
เสนอขอ 7,200 บาท และไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ส่งเสริมอาชีพทอผ้ากลุ่มสตรี
วัดมงคล 

อบรมการยอ้มสีธรรมชาติ และสนับสนนุ
วัสดุทอผ้า อาท ิกี่ทอผ้า,อุปกรณ์ขึ้นเส้นยืน
,ในกรอด้ายพุ่ง,เครื่องปั่นหลอด,โฮงคันหมี่, 
กระสวย,หลาไม้ เป็นต้น 

249,020 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรม
ให้ความรู้เรื่องการย้อมผา้ด้วยสธีรรมชาติและ
สนับสนุนวัสด ุครุภัณฑ์ในการทอผ้า กลุม่เปูาหมาย
คือ สมาชิกกลุ่มทอผ้าวัดมงคล 50 คน แต่ไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

21 ติดต้ังเสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) 
บริเวณถนนทางหลวง
ท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุร ี 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 
2563) 

ติดต้ังเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน 572 ต้น 

40,040,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุร ี

องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
เสาไฟนวัตกรรมถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 
572 ต้น ต้นละ 70,000 บาท แต่ไม่มีแบบแสดงให้
เห็นระยะหา่งในการติดตั้งเสาไฟฟูาแต่ละต้นว่ามี
ความเหมาะสมหรอืไม่ นอกจากนี้รูปภาพสถานที่
ติดต้ังที่น ามาประกอบไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเส้นทางที่
ติดต้ังเสาไฟผ่านบริเวณโรงเรียน โรงพยาบาล หรือ
เป็นแหล่งชุมชนที่มีการต้ังบ้านเรือนหนาแน่นที่
ชัดเจน จึงไม่ชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่าและไม่ได้แสดง
ถึงความเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 11/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูาย
และเครื่องหมายจราจร สาย
บ้านหนองบอน – บ้าน 
ซับกระดาน ต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมาย
จราจร สายบ้านหนองบอน – บ้าน 
ซับกระดาน ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุร ี

480,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
สระบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ปูายและเครื่องหมายจราจร ไม่ได้
แสดงถึงความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  

23 ส่งเสริมและเช่ือมโยงตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดสระบุร ี

จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้า 40 - 60 
คูหา ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 2 ครั้ง  
เพื่อส่งเสริมและเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสระบุรี 

3,400,000  จังหวัดสระบุร ี ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจัดงาน
แสดงและจ าหนา่ยสินค้า 40 - 60 คูหา ซ่ึงเป็นการ
รวมกลุ่มคนจ านวนมาก จึงไม่สอดคล้องสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 การส่งเสริมอาชีพประชาชน
และกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ระดับต าบลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
อ าเภอหนองแซง 

อบรมประชาชนและกุลุ่มวิสาหกจิชุมชน 
จ านวน 9 ต าบล ต าบลละ 50 คน เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศษฐกิจ
พอเพียง ดังนี ้ 
1.ค่าอาหารกลางวัน 450 คน คนละ 150 
บาท เป็นเงิน 67,500 บาท   
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 450 คน คน
ละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท  
เป็นเงิน 31,500 บาท  
3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน  
(6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) จ านวน 9 ต าบล 
เป็นเงิน 32,400 บาท   
4. ค่าจัดซื้อพันธุ์พืช เป็นเงิน 135,000 บาท  
5. ค่าจัดท าเอกสารอบรม 450 เล่ม  
เล่นละ 50 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท 
6.ค่าวัสดุอบรม 450 คน คนละ 100 บาท 
เป็นเงิน 45,000 บาท 

333,900 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ส่งเสริมอาชีพประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ระดับต าบลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอหนองแซง เป็นการอบรมและสนับสนุนวัสดุ
การเกษตร (พันธุ์ผัก) มีกลุ่มเปูาหมายเปน็
ประชาชน จ านวน 450 คน แต่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงานด าเนินการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มทอผา้
เช็ดเท้าบ้านคลองหัวช้าง 
เพื่อต่อยอดเป็นสินค้า 
OTOP สู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพทอพรมเช็คเท้า  
แปรรูปผลิตภัณฑ์แปูงกล้วย การท ากอ้น 
เช้ือเห็ด เพื่อต่อยอดเป็นสินค้า OTOP ให้
ประชาชนมีอาชพีและมีรายได้ 

300,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ และมีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แต่
ในแบบฟอร์ม 1 ไม่ได้ระบุความพร้อมในการบริหาร
จัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบ ารุงรักษา) 
ภายหลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ และไม่ใช่ภารกิจ
หน้าที่ของ 
หน่วยด าเนินการ 

  

26 พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนเพื่อการแปร
รูปสินค้าให้ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน บ้านปุายาง  
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านล า 
อ าเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ส าหรับ 
แปรรูปสินค้าตามมาตรฐาน อย. หอ้ง 
แปรรูปสินค้าน้ าพริก OTOP ห้าดาว  
ตามมาตรฐาน อย. ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน่้อย
กว่า 92.00 ตารางเมตร 

434,500 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เน้นไปที่การสร้างอาคารแปร
รูปสินค้า แต่ไม่มีความชัดเจนเร่ืองการบ ารุงดูแล
รักษา ในแบบฟอร์ม 1 ระบุว่าจะมอบให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นล าและ 
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรปาุยาง ดูแล
บ ารุงรกัษาภายหลังด าเนินโครงการแลว้เสร็จ แต่ไม่
มีหนังสือยินยอมรับมอบดูแลรักษาจาก 
ต าบลบ้านล า รวมทั้งไม่ใช่ภารกิจหน้าทีข่อง
หน่วยงานด าเนินการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานการท าไม้กวาด
ดอกหญ้าต าบลเจริญธรรม 

ฝึกอบรมอาชพีการท าไม้กวาดดอกหญา้  
1 รุ่น จ านวน 1 วัน 

152,800 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจัดอบรมอาชีพ
การท าไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 
100 คน ท าให้เกิดการรวมกลุ่มคนจ านวนมากไม่
สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการของ ศบค. รวมทั้งไม่ใช่ภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

28 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานของกลุ่มอาชีพ
บ้านคลองใหม่ (การทอพรม
เช็คเท้าและการท าปุย๋หมัก
โบกะฉิ) หมู่ที ่3  
ต าบลหนองสรวง  
อ าเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ฝึกอบรมอาชพีการทอพรมเช็ดเท้า  
และการท าปุ๋ยหมกัโบกะฉิ 

160,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจัดอบรมอาชีพ 
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 100 คน ท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มคนจ านวนมากไม่สอดคล้องสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งไม่ใช่ภารกิจหน้าทีข่องหน่วยงานด าเนินการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 การส่งเสริมอาชีพประชาชน
และกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ระดับต าบลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

อบรมการส่งเสริมอาชีพประชาชนและกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนระดับต าบลตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสระบุรี เปูาหมายต าบลละ 50 คน 
รวม 300 คน 

222,600 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ส่งเสริมอาชีพประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ระดับต าบลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นการอบรมและ
สนับสนุนวัสดุการเกษตร (พันธุ์ผัก) มีกลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกรและประชาชน 300 คน ซ่ึงไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

30 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม ่ 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

จัดสร้างโรงเรือนส าหรับปลูกผัก จ านวน  
1 หลัง พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือน
ปลูกผัก จัดหาพันธุ์พืช และปรับภูมิทัศน์ 
เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักเกษตรทฤษฎี
ใหม่ครบวงจร 

437,460 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม 
หลักทฤษฎีใหม ่เป็นเพียงการสร้างแปลงตัวอย่างท า
เกษตรตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม ่โดยการจัดซ้ือ
วัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์ และกอ่สร้างโรงเรือน
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้
เพียงอย่างเดียว ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น และไม่ใช่ภารกจิหน้าทีข่อง 
หน่วยงานด าเนินการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 การส่งเสริมอาชีพประชาชน
และกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
ระดับต าบลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอบา้นหมอ 

อบรมการพัฒนาวิธกีารประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง จ านวน  
9 ต าบล ต าบลละ 50 คน รวมจ านวน  
450 คน 

401,400  จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ส่งเสริมอาชีพประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ระดับต าบลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอบา้นหมอ เป็นการอบรมฝึกทักษะด้านการ
ผลิตสินค้าภาคการเกษตร จ านวน 9 รุ่น  
รุ่นละ 50 คน และสนับสนุนวัสดกุารเกษตร  
(พันธุ์ผัก) มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร และ
ประชาชนผู้ว่างงาน รวม 450 คน ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจ
หน้าที่ของหนว่ยงานด าเนินการ 

  

32 จัดงานเทศกาลของดี 
บ้านหมอ ผักหวานปาุ  
ทุ่งเผือกหอม อ าเภอบ้านหมอ 
ประจ าป ี2564 

จัดงานเทศกาลของดีบ้านหมอ ผักหวานปุา 
ทุ่งเผือกหอม อ าเภอบา้นหมอ  
ประจ าป ี2564 จ านวน 5 วัน 

660,000  จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจัดงาน
แสดงและจ าหนา่ยสินค้าที่มีร้านค้าไม่นอ้ยกว่า  
60 ร้าน รวม 5 วัน ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของ 
คนจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
อาจไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  

  

33 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ 
(Asphalt Hot Mix 
Recycling) ทางหลวง
หมายเลข 33 ตอนควบคุม 
0402 ตอน หินกอง -  
คลองยาง ระหวา่ง  
กม.92+300 - กม.93+600 
เป็นช่วงๆ 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ (Asphalt Hot 
Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 33 
ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง -  
คลองยาง ระหวา่ง กม.92+300 -  
กม.93+600 เป็นช่วงๆ 

9,999,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ (Asphalt Hot Mix 
Recycling) ทางหลวง ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนใน
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกต ิ

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 17/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ 
(Asphalt Hot Mix 
Recycling) ทางหลวง
หมายเลข 362 ตอนถนน 
วงแหวนรอบเมืองสระบุรี 
ระหว่าง กม.1+000 - กม.
2+890  
(ขวาทาง RT.เป็นช่วงๆ) 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ (Asphalt Hot 
Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 362 
ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง 
กม.1+000 - กม.2+890 (ขวาทาง RT.เป็น
ช่วงๆ) 

9,999,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ (Asphalt Hot Mix 
Recycling) ทางหลวง ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนใน
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกต ิ

  

35 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 
(Pavement In-Place 
Recycling) ทางหลวง
หมายเลข 3224 ตอน
ควบคุม 0101 ตอนบ้านปุา 
- ท่าคล้อ ระหวา่ง  
กม.2+000 - 3+300 และ 
กม.5+000 - กม.6+000 
เป็นช่วงๆ 

บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In -
Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 
3224 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านปุา -  
ท่าคล้อ ระหว่าง กม.2+000 - 3+300  
และ กม.5+000 - กม.6+000 เป็นช่วงๆ 
ระยะทางด าเนินการ 2.300 กิโลเมตร 

9,999,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการบูรณะ
ทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In-Place Recycling) 
ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนควบคุม 0101 ตอน
บ้านปุา - ท่าคล้อ ซ่ึงจากสภาพเส้นทางด าเนินการ
ดังกล่าวไม่ได้ช ารุดทรุดโทรมที่มี 
ความจ าเป็นเร่งด่วนต้องรีบด าเนินการ รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกต ิ

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 18/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 
(Pavement In-Place 
Recycling) ทางหลวง
หมายเลข 3045 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน  
วิหารแดง - หนองหมู 
ระหว่าง ชว่ง กม.4+800  
- กม.6+100 เป็นช่วงๆ 

บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In -
Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 
3045 ตอนควบคุม 0100 ตอน วิหารแดง - 
หนองหมู ระหว่าง ชว่ง กม.4+800 -  
กม.6+100 เป็นช่วงๆ ระยะทางด าเนินการ 
1.300 กิโลเมตร 

9,999,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการบูรณะ
ทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In-Place Recycling) 
ทางหลวงหมายเลข 3045 ตอนควบคุม 0100 ตอน 
วิหารแดง - หนองหมู ซ่ึงจากสภาพเส้นทาง
ด าเนินการดังกล่าวไม่ได้ช ารุดทรุดโทรมที่มี 
ความจ าเป็นเร่งด่วนต้องรีบด าเนินการ รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกต ิ

  

37 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 
(Pavement In-Place 
Recycling) ทางหลวง
หมายเลข 1 ตอนควบคุม 
0403 ตอนปากข้าวสาร - 
แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค 
ระหว่าง กม.119+300 - 
กม.120+500 (ขวางทาง 
RT.เป็นช่วงๆ)  

บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In -
Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1 
ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร -  
แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง  
กม.119+300 - กม.120+500 (ขวางทาง 
RT.เป็นช่วงๆ) 

9,999,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการบูรณะ
ทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In-Place Recycling) 
ทางหลวง ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกต ิ

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 19/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 
(Pavement In-Place 
Recycling) ทางหลวง
หมายเลข 3261 ตอน
ควบคุม 0200 ตอน  
หนองเสือ - ปากคลอง 13 
ระหว่าง กม.30+755 -  
กม.32+600 เป็นช่วงๆ 

บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In -
Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 
3261 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองเสือ - 
ปากคลอง 13 ระหว่าง กม.30+755 -  
กม.32+600 เป็นช่วงๆ  
ระยะทางด าเนินการ 1.845 กิโลเมตร 

9,999,000  จังหวัดสระบุร ี แขวงทางหลวงสระบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการบูรณะ
ทางผิวแอสฟัลท์ (Pavement In-Place Recycling) 
ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0200  
ตอน หนองเสือ - ปากคลอง 13 ซ่ึงจากสภาพ
เส้นทางด าเนินการดังกล่าวไม่ได้ช ารุดทรุดโทรมที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนต้องรีบด าเนินการ รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกติ รวมทั้งเป็นภารกิจปกต ิ

  

39 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่1 
ต าบลบ้านโปร่ง  
อ าเภอหนองโดน  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น  306,000  จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นเพื่อให้
ประชาชนได้ใช้น้ าประปาที่สะอาดและมคุีณภาพ 
ในราคาถูก ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

40 พัฒนามาตรฐานน้ าดื่ม 
ระบบ RO เพื่อรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองสรวง  
อ าเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

สร้างโรงเรือนผลิตน้ าดื่ม พร้อมติดตั้งเครื่อง
กรองน้ าระบบ RO พร้อมชุดบรรจุภัณฑ์ 

200,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนา
มาตรฐานน้ าดื่ม ระบบ RO ด าเนินการโดยให้
กองทุนหมู่บ้านบา้นคลองใหม่บ ารุงดูแลรักษา  
แต่ไม่ใช่ภารกิจหนา้ที่ของหนว่ยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 20/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถังประปาแชมเปญ
เพื่อรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจฐานราก หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านล า  
อ าเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างถังประปาแชมเปญเพือ่รองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานราก หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านล า ถังสูง 20.00 เมตร  
ขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 

377,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถังประปาแชมเปญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มี
ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ไม่แสดง
ความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ท้องถิ่นและชุมชน  และไม่ใช่ภารกจิหนา้ที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  

42 พัฒนาระบบประปาหมู่บา้น 
วัดโคกกระพี ้

พัฒนาระบบประปาหมู่บา้น วัดโคกกระพี้ 
หอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจ ุ 
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร 

500,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนา
ระบบประปาหมู่บ้าน วัดโคกกระพี ้มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการปริมาณความต้องการน้ าจาก
ขยายตัวของชุมชน และสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูก
พืชผักสวนครัวในพื้นที ่แต่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  

43 ซ่อมแซมท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพุแค
พัฒนาต าบลพุแค  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดดินวางท่อเมนขยายเขตประปา  
ยาว 1,500 เมตร 

100,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ซ่อมแซมท่อประปาภายในหมูบ่้าน มีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอ ถกูหลักอนามัย ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยง
การสร้างงาน สร้างอาชีพใหก้ับท้องถิ่นและชุมชน 
และไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของหนว่ยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 21/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ซ่อมแซมท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
บ้านบ่อหินพัฒนา  
ต าบลพุแค  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ขุดดินวางท่อเมนขยายเขตประปา  
ยาว 1,000 เมตร ปั๊มส่งแรงดันสูง ขนาด  
3 HP 2"x2" 220V เครื่องสูบน้ าไฟฟูา 

103,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ซ่อมแซมท่อประปาภายในหมูบ่้าน ซ่ึงไม่แสดงความ
เช่ือมโยงการสร้างงาน สร้างอาชพีให้กับท้องถิ่นและ
ชุมชน และไม่ใช่ภารกจิหน้าทีข่องหน่วยงาน
ด าเนินการ 

  

45 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบชุดเดียวกัน
พร้อมติดตั้งถนนภายในเขต
เทศบาลเมืองสระบุรี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุพร้อมติดตัง้
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบชุดเดียวกันพร้อมติดตั้งถนนภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระบุรี 
(1) ถนนเลียบคลองชลประทาน ความยาว 
1,700.00 เมตร จ านวน 40 ชุด 
(2) ถนนเทศบาล 2 ความยาว 1,700.00 
เมตร จ านวน 56 ชุด 
(3) ถนนเทศบาล 5 ความยาว 1,460.00 
เมตร จ านวน 46 ชุด 

9,940,000 เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่แสดงความ
เช่ือมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับท้องถิ่นและ
ชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 22/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ปรับปรุงวางท่อเมนประปา
หมู่บ้าน บา้นเขาแก้ว  
หมู่ที่ 4 ต าบลคลองเรือ 
อ าเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุร ี

ปรับปรุงวางท่อเมนต์ประปาหมูบ่้าน บ้าน 
เขาแก้ว ขนาดทอ่ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง  
2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

282,500 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงวางท่อเมนต์ประปาหมูบ่้าน ซ่ึงไม่แสดง
ความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ท้องถิ่นและชุมชน และไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  

47 ติดตั้งถังแชมเปญ สูง 15 เมตร 
ขนาดบรรจุน้ า 15 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมถังกรองน้ า
มัลติมีเดีย ขนาดถัง 1.50 
เมตร สูง 1.50 เมตร หมู่ที่ 1 
หมู่บ้านเขาขาว  
ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ถังแชมเปญ สูง 15 เมตร ขนาดบรรจุน้ า  
15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ ามัลติมิ
เดีย ขนาดถัง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 
ฐานรากถังเหล็กเก็บน้ า 15 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 15 เมตร เครื่องสูบน้ าไฟฟูา (Summer 
Sible) 2 Hp พร้อมขุดดินวางท่อเมน ยาว 
400 เมตร 

498,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังแชมเปญ สูง 15 เมตร ขนาดบรรจุน้ า  
15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ ามัลติมีเดีย 
ขนาดถัง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ซ่ึงไม่แสดง
ความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ท้องถิ่นและชุมชน และไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  

48 ติดต้ังกรองน้ ามัลติมิเดีย 
ขนาดถัง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร พร้อมวาง
ระบบท่อขยายเขต หมู่ที่ 4 
หมู่บ้านเขารวก  
ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติเดีย ขนาดถัง  
1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 4 ชุด 
พร้อมขุดดินวางท่อเมนขยายเขตประปา 
ยาว 1,200 เมตร 

414,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
กรองน้ ามัลติมิเดีย ขนาดถัง 1.50 เมตร สูง  
1.50 เมตร พร้อมวางระบบท่อขยายเขต ซ่ึงไม่
แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั
ท้องถิ่นและชุมชน และไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 23/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ติดตั้งถังแชมเปญ สูง 15 เมตร 
ขนาด บรรจุน้ า 15 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมถังกรองน้ า 
มัลติมิเดีย ขนาดถัง 1.50 
เมตร สูง 1.50 เมตร หมู่ที่ 9 
หมู่บ้านหนองสามห้าง 
ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังถังแชมเปญ สูง 15 เมตร ขนาดบรรจุ
น้ า 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ า 
มัลติมิเดีย ขนาดถัง 1.50 เมตร สูง  
1.50 เมตร งานฐานรากถังเก็บน้ า  
15 ลูกบาศก์เมตร 

472,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังแชมเปญ ไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

50 ติดตั้งถังแชมเปญ สูง 15 เมตร 
ขนาด บรรจุน้ า 15 ลูกบาศก์
เมตร พรอ้มถังกรองน้ า 
มัลติมิเดีย ขนาดถัง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร หมู่ที่ 10 
หมู่บ้านหนองโอ่ง  
ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังถังแชมเปญ สูง 15 เมตร ขนาด บรรจุ
น้ า 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ า 
มัลติมิเดีย ขนาดถัง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร พร้อมขุดดินวางท่อเมนต์
ขยายเขตประปา ยาว 400 เมตร  
เครื่องสูบน้ าไฟฟูา (Summer Sible) 2 Hp 

498,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังแชมเปญ ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 24/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านเพื่ออปุโภคบริโภค 
พร้อมวางระบบทอ่ประปา 
หมู่ที่ 1 บ้านพุแค  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังเครื่องสูบน้ าไฟฟูาพร้อมสายไฟและ
กล่องตู้ควบคุม,งานขุดดินวางท่อเมนขยาย
เขตประปา ยาว 2,000 เมตร  

167,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านเพื่ออุปโภคบริโภค 
ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับท้องถิ่นและชุมชน และไม่ใช่ภารกจิหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  

52 ติดตั้งถังกรองน้ ามัลติมิเดีย 
ขนาด ถัง 1.50 เมตร สูง  
1.50 เมตร พร้อมวางระบบท่อ
ขยายเขต หมู่ที่ 2  
บ้านบ่อหิน ต าบลพแุค 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมิเดีย ขนาด ถัง  
1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร เครื่องสูบน้ า
ไฟฟูา 2 Hp พร้อมสายไฟและกลอ่งควบคุม, 
พร้อมขุดดินวางท่อเมนขยายเขตประปา 
ยาว 1,000 เมตร 

179,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังกรองน้ ามัลติมิเดีย ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการ
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และ
ไม่ใช่ภารกิจหน้าทีข่องหน่วยงานด าเนินการ 

  

53 ติดตั้งถังแชมเปญ สูง 12 เมตร 
ขนาดบรรจุน้ า 12 ลูกบาศก์
เมตร หมู่ที่ 3  
บ้านโคกดินแดง ต าบลพุแค 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังถังแชมเปญ สูง 12 เมตร ขนาดบรรจุ
น้ า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดดินวาง 
ท่อเมนต์ขยายเขตประปา ยาว 1,000 เมตร 
ฐานรากถังเหล็กเก็บน้ า 15 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 15 เมตร ถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ  
12 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร เครื่องสูบน้ า
ไฟฟูา 2 Hp 

475,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังแชมเปญ ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 25/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ติดตั้งถังกรองน้ าสแตน
แรงดันสูงพร้อมวางระบบท่อ
ขยาย หมู่ที่ 4 บ้านแพะตีนดง 
ต าบลพุแค  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ถังกรองน้ าสแตนเลสแรงดันสูง พร้อมวาง
ระบบท่อขยายเขต ยาว 3,200 เมตร ฐาน
รากถังกรองน้ า 2x2x0.15 เมตร เครื่องสูบ
น้ าไฟฟูา 

307,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังกรองน้ าสแตนแรงดันสูงพร้อมวางระบบท่อขยาย 
ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับท้องถิ่นและชุมชน และไม่ใช่ภารกจิหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  

55 ติดตั้งถังแชมเปญ สูง 12 เมตร 
ขนาด บรรจุน้ า 12 ลูกบาศก์
เมตร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยยาง 
ต าบลพุแค  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังถังแชมเปญ สูง 12 เมตร ขนาด บรรจุ
น้ า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดดินวางท่อ
เมนขยายเขตประปา ยาว 1,000 เมตร  
ฐานรากถังเหล็กเก็บน้ า 15 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 15 เมตร ถังเหล็ก 12 ลูกบาศก์เมตร  
สูง 12 เมตร เครื่องสูบน้ าไฟฟูา 2 Hp 

475,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังแชมเปญ ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

56 ติดตั้งถังแชมเปญ สูง 12 เมตร 
ขนาด บรรจุน้ า 12 ลูกบาศก์
เมตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า
ต าบลพุแค  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังถังแชมเปญ สูง 12 เมตร ขนาด บรรจุ
น้ า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดดินวางท่อ
เมนขยายเขตประปา ยาว 1,000 เมตร  
ฐานรากถังเหล็กเก็บน้ า 15 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 15 เมตร ถังเหล็ก 12 ลูกบาศก์เมตร  
สูง 12 เมตร เครื่องสูบน้ าไฟฟูา 2 Hp 

475,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังแชมเปญ ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 26/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 11 บ้านหนองตาปอ 
ต าบลพุแค  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังปั๊มส่งแรงดันสงู ขนาด 3 HP เครื่อง
สูบน้ าไฟฟูา และถังน้ าไฟเบอร์กลาส  
ขนาด 2,000 ลิตร 

72,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ซ่ึงไม่แสดงความ
เช่ือมโยงการสร้างงาน สร้างอาชพีให้กับท้องถิ่นและ
ชุมชน และไม่ใช่ภารกจิหน้าทีข่องหน่วยงาน
ด าเนินการ 

  

58 ติดตั้งถังแชมเปญ สูง 15 เมตร 
ขนาด บรรจุน้ า 15 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมถังกรองน้ า
มัลติมีเดีย ขนาดถัง 1.50 
เมตร สูง 1.50 เมตร หมู่ที่ 2 
บ้านโง้ง ต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังถังแชมเปญ สูง 15 เมตร ขนาดบรรจุ 
15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ า
มัลติมีเดีย ขนาดถัง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร  

498,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังแชมเปญ ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

59 ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมีเดีย 
หมู่ที่ 6 บ้านกอก  
ต าบลบ้านแก้ง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติเมียเดีย ขนาดถัง  
1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมวางระบบ
ท่อ 

280,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังกรองน้ ามัลติมีเดีย ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการ
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และ
ไม่ใช่ภารกิจหน้าทีข่องหน่วยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 27/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมีเดีย 
หมู่ที่ 5 บ้านผึ้งรวง  
ต าบลผึ้งรวง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมีเดีย หมู่ที่ 5  
บ้านผึ้งรวง ต าบลผึ้งรวง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
ขนาดถัง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร  
พร้อมวางระบบทอ่ 

450,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังกรองน้ ามัลติมีเดีย ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการ
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และ
ไม่ใช่ภารกิจหน้าทีข่องหน่วยงานด าเนินการ 

  

61 ติดตั้งถังกรองน้ ามัลติมิเดีย 
ขนาด ถัง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร พร้อมวาง
ระบบท่อขยายเขต หมู่ที่ 2 
หมู่บ้านเขางอบ  
ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมิเดีย ขนาด ถัง  
1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมวางระบบ
ท่อขยายเขต 

150,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเป็น
ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมีเดีย พร้อมวางระบบท่อ
ขยายเขต ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

62 ติดตั้งถังกรองน้ ามัลติมิเดีย 
ขนาด ถัง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร พร้อมวาง
ระบบท่อขยายเขต หมู่ที่ 5 
หมู่บ้านเขายอดเอียง  
ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมิเดีย ขนาด ถัง  
1.50 เมตร  สูง 1.50 เมตร พร้อม จ านวน  
1 ชุด ขุดดินวางท่อเมนขยายเขตประปา 
ยาว 1,400 เมตร 

177,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังกรองน้ ามัลติมีเดีย พร้อมวางระบบทอ่ขยายเขต 
ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับท้องถิ่นและชุมชน และไม่ใช่ภารกจิหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 28/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ติดตั้งถังกรองน้ ามัลติมิเดีย 
ขนาด ถัง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร พร้อมวาง
ระบบท่อขยายเขต หมู่ที่ 6 
หมู่บ้านหนองจาน  
ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติเดีย ขนาดถัง  
1.50 เมตร  สูง 1.50 เมตร พร้อมวางระบบ
ท่อขยายเขต 

217,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังกรองน้ ามัลติมีเดีย พร้อมวางระบบทอ่ขยายเขต 
ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับท้องถิ่นและชุมชน และไม่ใช่ภารกจิหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  

64 ติดตั้งถังกรองน้ ามัลติมิเดีย 
ขนาด ถัง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร พร้อมวาง
ระบบท่อขยายเขต หมู่ที่ 7 
หมู่บ้านหน้าพระลาน  
ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติเดีย ขนาด ถัง  
1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมวางระบบ
ท่อขยายเขต 

317,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเป็น
ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมีเดีย พร้อมวางระบบท่อ
ขยายเขต ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับทอ้งถิ่นและชุมชน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

65 ติดตั้งถังกรองน้ ามัลติมิเดีย 
ขนาด ถัง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร พร้อมวาง
ระบบท่อขยายเขต หมู่ที่ 11 
หมู่บ้านเขางอบ  
ต าบลหน้าพระลาน  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติเดีย ขนาด ถัง  
1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมวางระบบ
ท่อขยายเขต 

401,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ถังกรองน้ ามัลติมีเดีย พร้อมวางระบบทอ่ขยายเขต 
ซ่ึงไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับท้องถิ่นและชุมชน และไม่ใช่ภารกจิหน้าที่ของ
หน่วยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 29/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมีเดีย 
หมู่ 2 บ้านโง้ง  
ต าบลบ้านแก้ง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี            

ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมีเดีย ขนาดถัง  
1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ไม่รวมขาตั้ง 
พร้อมวางระบบทอ่ PVC 3 นิ้ว 

294,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเป็น
ติดต้ังถังกรองน้ ามัลติมีเดีย ซ่ึงไม่แสดงความ
เช่ือมโยงการสร้างงาน สร้างอาชพีให้กับท้องถิ่นและ
ชุมชน และไม่ใช่ภารกจิหน้าทีข่องหน่วยงาน
ด าเนินการ 

  

67 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ แบบ
กิ่งเดียวถนนสายเอก  
บริเวณช่วงหน้าบ้านนาย
สนิท พุ่มวันเพ็ญ หมู่ที ่7 ถึง
หน้าบา้นนางแจว๋ ข าประดิษฐ ์
หมู่ที่ 6 ต าบลธารเกษม 

ติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะ เสาเหล็กขนาด
ความสูง 9.00 เมตร พร้อมชุดโคมไฟถนน
แบบ LED STREET LIGHT จ านวน 10 ต้น 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลธารเกษม 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างพร้อมชุดโคมไฟถนนแบบ LED 
จ านวน 10 ต้น ไม่ได้แสดงถึงความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 30/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน
อุทยานแห่งชาติน้ าตก 
เจ็ดสาวน้อย 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทางเดินเท้าและ 
ที่จอดรถอารยสถาปัตย์)  
บ้านพักนกัท่องเที่ยว บริเวณน้ าตกศิริพบ 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทางเดินเท้า
อารยสถาปัตย์ ระเบียงพักผ่อนชมวิว) 
 - ปรับปรุงหลังคาบริเวณระเบียง
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า - ห้องสุขา 
บริเวณลานกางเต็นท์ ลานนับดาว 

2,897,000  จังหวัดสระบุร ี อุทยานแห่งชาติน้ าตก 
เจ็ดสาวน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ าตก 
เจ็ดสาวน้อย เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บา้นพัก
นักท่องเที่ยว พัฒนาอารยสถาปัตย ์สร้างห้องน้ า - 
ห้องสุขา ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่แสดง
ถึงความชัดเจนหรือความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นบนพื้นฐานของโอกาส
และศักยภาพของท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  

69 ก่อสร้างห้องน้ า - ห้องสุขา 
บริเวณลานกางเต็นท์ 
อุทยานแห่งชาติน้ าตก 
สามหลั่น 

ก่อสร้างห้องน้ า - ห้องสุขา บริเวณลาน 
กางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลัน่ 

1,219,000  จังหวัดสระบุร ี อุทยานแห่งชาติน้ าตก
สามหลั่น 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ า - ห้องสุขา บริเวณลานกางเต็นท์ 
อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น ไม่แสดงถึงความ
ชัดเจนหรือความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นบนพื้นฐานของโอกาสและ
ศักยภาพของท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 31/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องสุขา  
อุทยานแห่งชาติน้ าตก 
สามหลั่น 

ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องสุขา  102,000  จังหวัดสระบุร ี อุทยานแห่งชาติน้ าตก
สามหลั่น 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องสุขา อุทยานแห่งชาติน้ าตก
สามหลั่น ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของ
ท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  

71 ปรับปรุงบ้านพัก
นักท่องเที่ยวแบบ B สบ 
2926 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 
(เจ็ดคต - โปุงก้อนเส้า) 

ปรับปรุงบ้านพักนักทอ่งเที่ยวแบบ B  
สบ.2926 ในศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - 
โปุงก้อนเส้า) 

499,000  จังหวัดสระบุร ี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 
(เจ็ดคต-โปุงก้อนเส้า) 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงบ้านพักนักทอ่งเที่ยวของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 
(เจ็ดคต - โปุงก้อนเส้า) ไม่มีความจ าเปน็เร่งด่วน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือ
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน 

  

72 ปรับปรุงบ้านพัก
นักท่องเที่ยวแบบ C สบ 
2936 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 
(เจ็ดคต - โปุงก้อนเส้า) 

ปรับปรุงบ้านพักนักทอ่งเที่ยวแบบ C  
สบ.2936 ในศูนย์ฝึกอบรมที ่6 (เจ็ดคต - 
โปุงก้อนเส้า) 

497,000  จังหวัดสระบุร ี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 
(เจ็ดคต-โปุงก้อนเส้า) 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงบ้านพักนักทอ่งเที่ยวของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 
(เจ็ดคต - โปุงก้อนเส้า) ไม่มีความจ าเปน็เร่งด่วน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือ
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 32/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ปรับปรุงบ้านพัก
นักท่องเที่ยว ปีกไม้ สบ 
2859 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 
(เจ็ดคต - โปุงก้อนเส้า) 

ปรับปรุงบ้านพักนักทอ่งเที่ยว ปีกไม้  
สบ.2859 ในศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - 
โปุงก้อนเส้า) 

499,000  จังหวัดสระบุร ี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 
(เจ็ดคต-โปุงก้อนเส้า) 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงบ้านพักนักทอ่งเที่ยวของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 
(เจ็ดคต - โปุงก้อนเส้า) ไม่มีความจ าเปน็เร่งด่วน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือ
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  

74 ก่อสร้างแนวปอูงกัน 
ตลิ่งกัดเซาะ บริเวณท่อ 
ลอดเหลี่ยม หมู่ที ่2 และ 
หมู่ที่ 9 ต าบลพุค าจาน 
อ าเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 
66 ตารางเมตร และก่อสร้างหินเรียงยาแนว 
หมู่ที่ 9 ไม่น้อยกวา่ 84 ตารางเมตร 

199,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างแนวปอูงกันตลิ่งกัดเซาะ ไม่ใช่ภารกิจหนา้ที่
ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

75 ก่อสร้างแนวปอูงกันตลิ่งกัด
เซาะคลองธารทองแดง  
หมู่ที่ 9 ต าบลพุค าจาน 
อ าเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุร ี

ก่อสร้างหินเรียงยาแนวไม่น้อยกวา่  
384 ตารางเมตร 

486,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างแนวปอูงกันตลิ่งกัดเซาะ แต่ไม่ใช่ภารกิจ
หน้าที่ของหนว่ยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 33/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองปลาไหล 

วางท่อ คสล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 96 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x0.90x0.10 
เมตร จ านวน 11 บ่อ 

208,200 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ไม่ได้
ระบุความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนชัดเจน และไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ 

  

77 ก่อสร้างหินเรียงยาแนวริม
คันคลองธารทองแดง  
หมู่ที่ 4 ต าบลธารเกษม 

ก่อสร้างหินเรียงยาแนว ความกว้างไม่น้อย
กว่า 8.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หรือ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร 

476,000 จังหวัดสระบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสระบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างหินเรียงยาแนวริมคันคลองเพื่อช่วยลด
ปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที ่แต่ไม่ใช่ภารกิจ
หน้าที่ของหนว่ยงานด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระบุรี หน้า 34/34 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ติดต้ังไฟฟูาถนนโซลาร์เซลล์ 
ขนาด 100 วัตต์ หมู่ที่ 3 
(บริเวณปากทางซุ้มประตูถ้ า
พระธาต ิถึงถ้ าพระธาตุ) 

ติดต้ังไฟถนนโซลาร์เซลล์ ขนาด SP100 W 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 14 ชุด 

434,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาถนนโซลาร์เซลล์ ขนาด 100 วัตต ์ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดสถานที่ท่องเท่ียวและปริมาณ
นักท่องเที่ยว ประกอบกับจากการพิจารณารูปภาพ
เส้นทางที่ที่จะด าเนินการติดตั้งไฟฟูาจังหวัดจัดส่ง
มาประกอบอาจไม่คุ้มค่าในการลงทุน  

  

ปรับลดค่าใช้จ่ายสนับสนุนปจัจัยการผลติเฉลี่ยต่อหัวไม่เกิน 5,000 บาท 21,303,750      
รวม 78 โครงการ 243,727,920  

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดตรัง 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

นครปฐม 515,520,304 178 514,254,004 105 263,881,624 73 250,372,380 
 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 1/49 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดนครปฐม 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 สร้างงานสร้างอาชีพ  
สร้างความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต ให้กับประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด 19 

          เห็นควรสนับสนุน 11 โครงการย่อย ได้แก่  
โครงการย่อยที ่8-10 และ 14-21 

  

    โครงการย่อยที ่8 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
เพื่อสร้างรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชน 
เช่น การท ากระถางต้นไม้จากขยะพลาสติก  
ตระกร้าเชือกจากยางพารา ท ากล่องจาก
ผักตบชวา จ านวน 25 คน 3 รุ่น  

       141,195  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ กลุม่เปูาหมาย
เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 75 คน และสามารถปรับลด
จ านวนผู้เข้ารว่มการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ มีความพรอ้มสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

141,195 

    โครงการย่อยที ่9 เสริมรายได้ สร้างอาชีพ
กลุ่มเปราะบาง สู่การมีคุณภาพชวีิตที่ดี  
(อบรมอาชีพระยะสั้นใหก้ับกลุ่มเปราะบาง
ในพื้นที่ 7 อ าเภอ ของจังหวัดนครปฐม  
20 คน 21 รุ่น) 

  1,193,850  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ กลุม่เปูาหมาย
เป็นผู้เปราะบางในพื้นที่ 7 อ าเภอ 420 คน และ
สามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน 
แต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ มีความพรอ้มสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,193,850 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 2/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่10 พัฒนาศักยภาพ อพม. 
และครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ด้านเกษตร
อินทรีย์ (อบรม เช่น การท าปุ๋ยหมักแบบ
ธรรมชาติ การท าน้ าหมกัชีวภาพ ให้กับ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย ์และครอบครัวกลุ่มเปราะบาง  
25 คน 7 รุ่น)  

      418,600 จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมการท าเกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และครอบครัวกลุ่มเปราะบาง 
175 คน และสามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วม 
การฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ มีความพรอ้มสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

418,600 

    โครงการย่อยที ่14 โครงการอบรมการสร้าง 
Fanpage Facebook เพื่อรองรับตลาดไอที 
ต่อยอดการขายให้ได้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 จังหวัด
นครปฐม (อบรมให้กับประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง 30 คน 7 รุ่น) 

       208,880  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมด้านการสรา้งตลาด 
ไอที กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส 
2019 และประชาชนกลุ่มเปราะบาง 210 คน และ
สามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน 
แต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ มีความพรอ้มสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

208,880 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 3/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่15 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ (อบรมการประดิษฐ์
ดอกไม้กระดาษ ให้กับประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง 50 คน 1 รุ่น) 

         88,420  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ กลุม่เปูาหมาย
เป็นกลุ่มเปราะบาง 50 คน และสามารถปรับลด
จ านวนผู้เข้ารว่มการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถ้วน มีความเหมาะสม 
เป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

88,420 

    โครงการย่อยที ่16 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การท าพวงรีดและดอกไม้จันทร์ประยุกต์ 
(อบรมการท าพวงรีดและดอกไม้จันทร์
ประยุกต์ ผูถู้กเลิกจา้งงาน ผู้มีรายได้น้อย 
50 คน 2 รุ่น) 

         88,420  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ กลุม่เปูาหมาย 
ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้มีรายได้น้อย 100 คน และ
สามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน 
แต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถ้วน มีความเหมาะสม 
เป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

88,420 

    โครงการย่อยที ่17 โครงการเรียนรู้ท ากิน
สร้างอาชีพ กูภ้ัยโควิด 19 สร้างเศรษฐกิจ
และสังคมสู่ความยั่งยืน (อบรมการท าขนม
ไทย แปรรูปหม ูให้กับประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบใน 7 อ าเภอของจังหวัดนครปฐม
จ านวน 50 คน 10 รุ่น)  

       755,000  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมทักษะอาชพี 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ได้รับผลกระทบใน 7 อ าเภอ
ของจังหวัดนครปฐม 500 คน และสามารถปรับลด
จ านวนผู้เข้ารว่มการฝกึอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถ้วน มีความเหมาะสม 
เป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

755,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่18 โครงการร่วมสร้างอาชีพ
ใหม่ สู้ภัยโควิด 19 (อบรมการท าขนมไทย  
ผู้ถูกเลิกจ้างงาน แมบ่้านและครอบครัว 
ผู้ตกงาน จ านวน 25 คน 10 รุ่น) 

       889,500  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมทักษะอาชพี 
กลุ่มเปูาหมายเป็นแม่บา้นและครอบครวัผู้ตกงาน 
250 คน  และสามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วม 
การฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ มีความพรอ้มสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

889,500 

    โครงการย่อยที ่19 โครงการสร้างความ
มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (อบรมการท าน้ ายาลา้ง
จาน น้ ายาถูกพื้น ให้แก่ผู้ถูกเลิกจา้งงาน 
แม่บ้านและครอบครัวผู้ตกงาน  
25 คน 10 รุ่น) 

     889,500 จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมทักษะอาชพี 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ถูกเลิกจา้งงาน แม่บา้นและ
ครอบครัวผู้ตกงาน 250 คน และสามารถปรับลด
จ านวนผู้เข้ารว่มการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ มีความพรอ้มสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

889,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่20 โครงการฝึกอาชีพ สร้าง
รายได้ ด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย  
(อบรมการท าสบู่สมุนไพร ยาดมสมุนไพร 
ให้กับผู้ถูกเลิกจา้งงาน แม่บา้นและ
ครอบครัวผู้ตกงาน 25 คน 10 รุ่น) 

       889,500  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมทักษะอาชพี 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ถูกเลิกจา้งงาน แม่บา้นและ
ครอบครัวผู้ตกงาน 250 คน และสามารถปรับลด
จ านวนผู้เข้ารว่มการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

889,500 

    โครงการย่อยที ่21 โครงการอาหารสร้าง
รายได้ ท าง่าย ขายคล่อง ชี้ช่องทางรอดจาก
โควิด 19  (อบรมเรื่องอาหารสร้างรายได้ 
เช่น การท าน้ าพริก ปลาเค็มแดดเดียว 
ให้กับผู้ถูกเลิกจา้งงาน แม่บา้นและ
ครอบครัวผู้ตกงาน  25 คน 10 รุ่น)  

       889,500  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ กลุม่เปูาหมาย
เป็นผู้ถูกเลิกจ้างงาน แมบ่้านและครอบครัวผู้ตกงาน  
250 คน และสามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วม 
การฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

889,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 พัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาด
ยุคใหม่ 

          โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 19 โครงการย่อย 
ได้แก่ 1-3 และ 5-20 

 

    โครงการย่อย 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่  
ในการให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(อบรมผู้ประกอบการ 50 คน 2 วัน) 

       173,000  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ OTOP 50 คน 
และสามารถปรับลดจ านวนผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ในแต่ละคร้ังลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ มีความพรอ้มสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

173,000 

    โครงการย่อย 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการเครือข่ายและผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ  OTOP ระดับอ าเภอ 
ให้รอดในยุค New Normal (อบรม
ผู้ประกอบการ จ านวน 40 คน 2 วัน) 

       301,000  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการเครือข่ายและผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
OTOP  กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ 40 คน 
และสามารถปรับลดจ านวนผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ในแต่ละคร้ังลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ มีความพรอ้มสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

301,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ด้วย Nakhon Pathom Brand  
(อบรมผู้ประกอบการ 50 คน 2 วัน) 

       584,500  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ 50 คน 
และสามารถปรับลดจ านวนผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ในแต่ละคร้ังลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

584,500 

    โครงการย่อยที ่5 การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหม
พรม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปากโลง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม (อบรม 20 คน 2 วัน) 

         21,000  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหม
พรม 20 คน และสามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

21,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่6 การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
เทศบาลต าบลโพงมะเด่ือ อ าเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม (อบรมผูป้ระกอบการ  
ครั้งละ 15 คน 5 วัน) 

         34,750  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการทอผ้า
พื้นเมืองเทศบาลต าบลโพงมะเด่ือ 15 คน และ
สามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน 
แต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

34,750 

    โครงการย่อยที ่7 การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มสัมมาชีพท ารองเท้า
หนัง หมู่ที่ 1 ต าบลสวนปาุน อ าเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม  (อบรมผู้ประกอบการ  
15 คน 2 วัน) 

         17,440  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ กลุม่เปูาหมาย
เป็นผู้ประกอบการท ารองเท้าหนัง 15 คน และ
สามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน 
แต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

17,440 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่8 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
ใบฝร่ัง กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรยี์ 
ต าบลบางช้าง หมู่ที ่5 อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม  (อบรมสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน และยวุเกษตร 20 คน 2 วัน) 

         45,500  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปใบฝรั่ง กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย ์20 คน และสามารถปรับลด
จ านวนผู้เข้ารว่มการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

45,500 

    โครงการย่อยที ่9 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
กล้วยหอม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้สดและ
ผลผลิตแปรรูป บ้านดอนทอง หมู่ 4   
ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม  (อบรมสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน 10 คน 2 วัน) 

       239,104  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปร
รูปกล้วยหอม กลุ่มเปูาหมายเป็นสมาชกิกลุ่มผลไม้
สดและผลผลิตแปรรูปบ้านดอนทอง 10 คน และ
สามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่
ละคร้ังลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

239,104 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 10/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่10 การแปรรูปสมุนไพร
พื้นบ้าน ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน หมูท่ี่ 4 
ต าบลอ้อมใหญ ่ (อบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ครั้งละ 15 คน 1 วัน) 

         97,030  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ กลุม่เปูาหมาย
เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 15 คน และ
สามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน 
แต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

97,030 

    โครงการย่อยที ่11 การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 12 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม (อบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
ครั้งละ 15 คน 2 วัน) 

         26,800  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุม่เปูาหมาย
เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน จ านวน 15 คน 
และสามารถปรับลดจ านวนผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ในแต่ละคร้ังลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

26,800 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 11/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่12 การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้านบึงลาดสวาย 
หมู่ที่ 10 ต าบลบางภาษ ีอ าเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม (อบรมสมาชิกกลุ่มแมบ่้าน
บึงลาดสวาย ครั้งละ 15 คน 2 วัน) 

         26,800  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มแม่บา้นบึงลาดสวาย 15 คน 
และสามารถปรับลดจ านวนผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ในแต่ละคร้ังลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

26,800 

    โครงการย่อยที ่13 การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  กลุ่มวิสาหกจิชุมชนจกั
สานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง หมูท่ี่ 8 
ต าบลคลองนกกระทุง อ าเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม  (อบรมสมาชิกกลุ่ม  
ครั้งละ 15 คน 2 วัน) 

         26,800  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบ 
ชวาบ้านคลองนกกระทุง จ านวน 15 คน และ
สามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน 
แต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

26,800 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 12/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่14 การส่งเสริมอาชีพท า
น้ าพริก กลุ่มสัมมาชีพ บ้านดอนซาก  
หมู่ที่ 21 ต าบลลูกนก (อบรมสมาชิกกลุ่ม 
ครั้งละ 10 คน 1 วัน)  

         76,200  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ กลุม่เปูาหมาย
เป็นสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนซาก 10 คน และ
สามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน 
แต่ละครั้งลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

76,200 

    โครงการย่อยที ่15 การส่งเสริมอาชีพการท า
น้ าพริก กลุ่มสัมมาชีพ บ้านไร่แตงทอง  
หมู่ที่ 15 ต าบลทุ่งลูกนก  (อบรมสมาชกิ
กลุ่มครั้งละ 10 คน 1 วัน) 

         73,400  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพกลุ่มเปูาหมาย
เป็นสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพ บ้านไร่แตงทอง 10 คน 
และสามารถปรับลดจ านวนผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ในแต่ละคร้ังลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

73,400 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 13/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการที่ 16 การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มสะสมทรัพย์เซรามิค 
หมู่ที 4 ต าบลพะเพนียด อ าเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม  (อบรมสมาชิกกลุ่ม ครั้งละ 
10 คน  2 วัน)  
 

         77,300  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นสมาชกิกลุ่มสะสมทรัพย์
เซรามิค 10 คน/วัน และสามารถปรับลดจ านวน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

77,300 

    โครงการย่อยที ่17 การส่งเสริมอาชีพแปร
รูปปลา (ปลาส้ม) กลุ่มไทยทรงด าล าลูกบัว 
หมู่ที่ 2 ต าบลล าลูกบวั (อบรมสมาชิกกลุ่ม 
ครั้งละ 10 คน  1 วัน)  

         22,400  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมทักษะอาชพี      
กลุ่มเปูาหมายเป็นสมาชิกกลุ่มไทยทรงด าล าลูกบวั 
จ านวน 10 คน และสามารถปรับลดจ านวน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

22,400 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 14/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่18 การส่งเสริมอาชีพแปร
รูปปลา (ปลาแดดเดียว) กลุ่มแปรรูปแดด
เดียวบ้านไผ่เกาะ หมู่ที ่6 ต าบลล าลูกบวั  
(อบรมสมาชิกกลุ่ม 10 คน 1 วัน)  

         25,465  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพแปรรูปปลา 
กลุ่มเปูาหมายเป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มแปรรูปแดดเดียว
บ้านไผ่เกาะ 10 คน และสามารถปรับลดจ านวน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

25,465 

    โครงการย่อยที ่19 ส่งเสริมอาชีพท ากล้วย
ฉาบหลากรส กลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบ บา้น
คลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ต าบลมหาสวัสดิ์  
(อบรมสมาชิกกลุ่ม ครั้งละ 10 คน 1 วัน)  

         15,970  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ กลุม่เปูาหมาย
เป็นกลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบ บา้นคลองมหาสวัสดิ์ 
จ านวน 10 คน และสามารถปรับลดจ านวน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

15,970 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 15/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่20 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากฟกัข้าว กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟัก
ข้าว บ้านศาลาดิน เมตร 3 ต าบลมหาสวัสดิ์ 
(อบรมสมาชิกกลุ่ม ครั้งละ 10 คน 1 วัน)  

         21,970  จังหวัดนครปฐม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมทักษะอาชพี 
กลุ่มเปูาหมายเป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากฟกัข้าว 10 คน และสามารถปรับลดจ านวน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละครั้งลงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

21,970 

3 พัฒนาน้ าบาดาลเพื่อความ
มั่นคงระดับชุมชน 

1. ควบคุมงานก่อสร้างและบริหารโครงการ  
(400,000 บาท)  
2. เจาะพัฒนาน้ าบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 22 บ่อ หอถังเหล็กเก็บน้ า 
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็ก 
และปูายโครงการ 
- การส ารวจภาคสนาม  (296,120 บาท) 
- งานเจาะบ่อน้ าบาดาล  (9,958,300 บาท) 
3. งานก่อสร้างระบบประปาเพื่อการอุปโภค 
22 แห่ง (21,423,700 บาท)  
ในพื้นที่ 22 แห่ง 6 อ าเภอ ดังนี้  
อ าเภอสามพราน (ต าบลหอมเกร็ด 4 แห่ง) 
อ าเภอเมือง (ต าบลตากอ้ง 2 แห่ง)  
อ าเภอบางเลน (ต าบลบัวปากทา่ 1 แห่ง 
ต าบลบางปลา 1 แห่ง ต าบลหินมูล 1 แห่ง) 
อ าเภอก าแพงแสน (ต าบลทุ่งบัว 1 แห่ง 
ต าบลสระสี่มุม 9 แห่ง ต าบลก าแพงแสน  
1 แห่ง)  
อ าเภอนครชัยศร ี(ต าบลบางระกา้ 1 แห่ง) 
อ าเภอดอนตูม (ต าบลหว้ยพระ1 แห่ง) 

  32,078,120  จังหวัดนครปฐม ส านักทรัพยากร 
น้ าบาดาลเขต 8 ราชบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะพัฒนาน้ าบาดาลและก่อสร้างระบบ
กระจายน้ าบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน
ให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนน้ าอยา่งเพียงพอ ประชาชน
มีแหล่งน้ าสะอาดเพือ่การอปุโภคบริโภคในทุก
สภาวะหรือภาวะภยัพิบัติ และกลุ่มประชาชนที่ใช้
น้ าบาดาลในพื้นที่สว่นร่วมในการบริหารจัดการน้ า
บาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ าบาดาลอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 22,000 8o คิดเป็นปริมาณน้ าที่ใช้
ประโยชน์ 1,259,250 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการ
นี้เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัส าคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. ปรับลดงบประมาณกิจกรรมที่ 1 จ านวน 
131,800 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
31,946,320 บาท 

31,946,320 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 16/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาน้ าบาดาลเพื่อแก้ไข
ปัญหาการรุกตัวของน้ าเค็ม
อย่างยั่งยืน 

1. ควบคุมงานก่อสร้างและบริหารโครงการ  
400,000 บาท  
2. เจาะและพัฒนาบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อเหลก็ BSM มอก.277-
2532 ประเภท 2 (ความลึกเฉลี่ย 250 
เมตร) 8 บ่อ (4,643,680 บาท) 
3. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อ
การเกษตร ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พรอ้ม
อุปกรณ์ 4 แห่ง  (6,824,000 บาท)  
ในพื้นที่ 4 แห่ง ในอ าเภอสามพราน ดังนี้ 
บ้านคลองจินดา ต าบลคลองจินดา สมาชิก 
9 ราย 117 ไร่ บ้านคลองท่านา ต าบลบาง
ช้าง สมาชิก 5 ราย 51 ไร่ บ้านหัวอา่ว 
ต าบลบางช้าง สมาชกิ 6 ราย 79 ไร่, บ้าน
ลาดบัว ต าบลคลองจินดา สมาชกิ 12 ราย 
71 ไร่ 

  11,867,680  จังหวัดนครปฐม ส านักทรัพยากรน้ า
บาดาลเขต 8 ราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะพัฒนาน้ าบาดาล และกอ่สร้างระบบ
กระจายน้ าบาดาล เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าในพื้นที่ เนื่องจากมีน้ าไม่เพียงพอในการท า
การเกษตร และสภาพพื้นที่มีปัญหาการรุกตัวของ
น้ าเค็ม เพื่อลดความเส่ียงในการท าเกษตรกรรม 
และลดความเสียหายผลผลิตจากปัญหาขาดแคลน
น้ า มีระบบส่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรที่ความ
ประหยัดและมปีระสิทธภิาพเหมาะสมกบัการผลิต
พืชผลทางเกษตรเชิงคุณภาพ ส าหรบัการเพาะปลูก
กล้วยไม้ ฝร่ัง ล าไย ชมพู่ องุ่น ข้าว มะม่วง 
มะพร้าว พืชผักสวนครัว และท าบ่อปลา 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 ราย คิดเป็น
ปริมาณน้ าที่ใช้ประโยชน ์129,600 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี โครงการนี้เป็นความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดงบประมาณกิจกรรมที่ 1 จ านวน 
264,270 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
11,603,410 บาท 

11,603,410 

5 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 
12,3 ต าบลสามง่าม  
อ าเภอดอนตูม เช่ือมต่อ
ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
ให้มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,780 ตาราง
เมตร 

     1,966,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ส้มโอ 
กล้วยไม้ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) ปศุสัตว์ 
(หมู) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,315 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,966,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 17/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
บ้านนางสายทอง จ้อยร่อย 
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งบัว  
อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Æ 6 นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกวา่ 120 เมตร หรือจนกวา่จะได้
น้ าดี 

       278,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็ก เพื่อการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค - บริโภคในพื้นที่และ
เป็นความต้องการของประชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 399 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

278,000 

7 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6  
บริเวณบ้านนางสุรีย์พร  
ฟักทอง หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งบัว 
อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Æ6 นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกวา่ 120 เมตร หรือจนกวา่จะได้
น้ าดี 

       278,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็ก เพื่อการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค - บริโภคในพื้นที่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 897 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

278,000 

8 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จากบ้านนายบุญม ี
กุลศิลา ถึงบริเวณบ้าน 
นายสมพล ค้ิวสุนทรเนตร  
หมู่ที่ 1 เช่ือมหมู่ที ่8 ต าบล
ทุ่งบัว อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

เปลี่ยนท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
เป็น PVC Æ 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 
ระยะรวม 960 เมตร 

       191,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นที่เป็นความ
ต้องการของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 937 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

191,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 18/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านจากบา้นนางสาว 
ธนพร สังอาวร ถึงบริเวณ
บ้านนายสมคิด เพ็งแข  
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งบวั  
อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

เปลียนท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
เป็น PVC Æ 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 
ระยะรวม 1,744 เมตร 

      344,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพื่อการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ และเป็น
ความต้องการของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 397 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

344,000 

10 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านจากบา้นนาง 
วิลาวัลย ์บุตรดี ถึงบ้านนาง
สุนีย์ เชียงเงาะ หมู่ที ่1 
ต าบลทุ่งบัว อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

เปลียนท่อ PVCเ ส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
เป็น PVC Æ 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 
ระยะรวม 1,156 เมตร 

      230,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพื่อการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ า และเป็นความต้องการของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 399 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

230,000 

11 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านจากบา้นนาดรุณี   
วงศรีทา ถึง บ้านนาย
ไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง  
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งบัว  
อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

เปลียนท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
เป็น PVC Æ 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 
ระยะรวม 448 เมตร 

         88,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพื่อการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ และเป็น
ความต้องการของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 894 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันท ี

88,700 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 19/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมต้นจากปากซอย
สวนส้ม ถึงสุดเขตต าบลวัด
ละมุด (เช่ือมต่อต าบลหว้ย
พลู ต าบลวัดละมุดอ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตร ยาว 1,349 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,396 ตารางเมตร  
โดยมีชั้นรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 เมตร 

     4,749,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดละมุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ส้มโอ 
กล้วยไม้ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) ปศุสัตว์ 
(หมู) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,315 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

4,749,800 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริม
เหล็ก เร่ิมต้นจากปากซอย
บ้านดอน ถึงส่ีแยกบา้นดอน 
หมู่ที่ 1 ต าบลวัดละมุด 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตรยาว 1,088 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,352 ตารางเมตร
โดยมีชั้นรองพื้นทางลูกรังหนา 0.20 เมตร 

     3,831,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดละมุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ านวน 1,200 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,831,000 

14 ยกระดับถนนลกูรัง สายราง
งูเหลือม หมู่ที่ 4 ต าบลวัด
ละมุดอ าเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 

ยกระดับถนนสายรางงูเหลือมเสริมลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ยกว้าง 5 เมตร ยาว 580 
เมตร หนา 0.40 เมตร  

       623,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดละมุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) ปศุสัตว์ (หมู) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,200 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

623,300 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 20/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุด
บ่อบาดาลเดิมบริเวณที่ท า
การประปาเทศบาล หมู่ที่ 4
ต าบลสามง่าม 

จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บอ่เหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 150 เมตร 
หรือจนกว่าจะเจอสภาพน้ าใช้ที่ดี พร้อม
สภาพน้ าใช้ที่ดี พร้อมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ า
ใต้ดินขนาด 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
ตู้ควบคุม 

       494,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสามง่าม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาในพืน้ที่ 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

494,000 

16 เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างหอถังประปา  
หมู่ที่ 12 บ้านสระพัฒนา
ต าบลสระพัฒนา   
อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Æ 6 นิ้ว ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือจนกว่าจะได้
น้ าเพียงพอไม่น้อยกวา่5 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง  
2. ก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร 
3. วางท่อประปา PVC. ขนาด Æ 3 นิ้ว ยาว 
320 เมตร 

     1,090,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างหอถังประปา และ
วางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ่
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 437 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,090,000 

17 วางท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสระ 
ต าบลสระพัฒนา   
อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อประปา PVC ขนาด Æ 3 นิ้ว  
ยาว 1,500 เมตร 

       476,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อประปาใหก้ับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา
เร่ืองน้ าอุปโภค-บริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 724 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

476,000 

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยเขียวข า หมู่ที่ 9  
บ้านไร่ใหม่ ต าบลสระพัฒนา   
อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ACกว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตรผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

       477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
ทางการเกษดร (ออ้ย ผกั) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 121 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

477,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 21/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นเจ้พา หมู่ที ่
11 บ้านหนองแกเล็กด 
ต าบลสระพัฒนา        
อ าเภอก าแพงแสน    
จังหวัดนครปฐม  

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
4 เมตร ยาว135 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร  
2. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Æ 0.60 เมตร จ านวน 42 ท่อน 
พร้อมบ่อพกัจ านวน 6 บ่อ 

       456,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
ทางการเกษดร (ออ้ย ผกั) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และอ านวยความสะดวก 
ในการเดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 130 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

456,000 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ทางเข้าหมู่บา้นมิตร
เจริญ) หมู่ที ่7 ต าบลดอน
ยายหอม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร  
ยาว 95 เมตร 

       511,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
ทางการเกษดร (ขา้ว กล้วย ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่)  
การประมง (กุ้ง ปลา) และการปศุสัตว ์(หมู) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,508 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

511,000 

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
5 ต าบลล าเหย อ าเภอดอน
ตูม จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต จาก 
บ้านนางรัตนาเก็กง้วน หมู่ที่ 3 ต าบลล าเหย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 
เมตร ชั้นรองหินคลุกหนา 0.02 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร 

     1,572,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าเหย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
ทางการเกษดร (ข้าว กล้วย ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การ
ประมง (กุ้ง ปลา) และการปศุสัตว์ (หมู) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 687 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,572,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 22/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองคูเมือง
หมู่ที่ 5 ต าบลหินมูล  
อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร 

       805,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
ทางการเกษดร (ขา้ว กล้วย ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่)  
การประมง (กุ้ง ปลา) และการปศุสัตว ์(หมู) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 900 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

805,000 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากที่สาธารณะ
หลังบ้านนายประเสริฐ  
มูลทองน้อยถึงบริเวณบ้าน
นางสาวแดง มูลทองสงค์ 
หมู่ที่ 8 ต าบลหินมูล อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา  
0.15 เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกวา่  
520 ตารางเมตร 

       347,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งทางการเกษดร (ขา้ว กลว้ย สม้โอ ฝร่ัง 
ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) และการปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 680 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

347,000 

24 วางท่อเมนประปาพร้อม
เช่ือมต่อระบบประปา หมู่ที ่
2 ต าบลท่าตลาด อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ประปา โดยท่อพีอีซีชนิดความแน่นสูง 
PE100 PN10 ขนาด 140 มิลลิเมตร  
ความยาว 1,980 เมตร 

     2,064,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมตอ่ระบบประปา
หมู่บ้าน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,729 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,064,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 23/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 วางท่อเมนประปาพร้อม
เช่ือมต่อระบบประปา  
หมู่ที่ 3 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ประปา โดยท่อพีอีซีชนิดความแน่นสูง 
PE100 PN10 ขนาด 140 มิลลิเมตร  
ความยาว 530 เมตร 

       640,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมตอ่ระบบประปา
หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 515 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

640,000 

26 วางท่อเมนประปาพร้อม
เช่ือมต่อระบบประปา  
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ประปา โดยท่อพีอีซีชนิดความแน่นสูง 
PE100 PN10 ขนาด 140 มิลลิเมตร  
ความยาว 2,890 เมตร 

     3,153,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมตอ่ระบบประปา
หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย 
เป็นประชาชน 3,099 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,153,000 

27 วางท่อเมนประปาพร้อม
เช่ือมต่อระบบประปา หมู่ที ่
5 ต าบลท่าตลาด อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ประปา โดยท่อพีอีซีชนิดความแน่นสูง 
PE100 PN10 ขนาด 140 มิลลิเมตร  
ความยาว 1,006 เมตร 

     1,092,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมตอ่ระบบประปา
หมู่บ้าน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 906 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,092,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 24/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 วางท่อเมนประปาพร้อม
เช่ือมต่อระบบประปา  
หมู่ที่ 6 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ประปา โดยท่อพีอีซีชนิดความแน่นสูง 
PE100 PN10 ขนาด 140 มิลลิเมตร 
ความยาว 1,506 เมตร 

     1,583,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมตอ่ระบบประปา
หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,028 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,583,000 

29 วางท่อเมนประปาพร้อม
เช่ือมต่อระบบประปา  
หมู่ที่ 8 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ประปา โดยท่อพีอีซีชนิดความแน่นสูง 
PE100 PN10 ขนาด 140 มิลลิเมตร  
ความยาว 796 เมตร 

       893,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมตอ่ระบบประปา
หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 840 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

893,000 

30 วางท่อเมนประปาพร้อม
เช่ือมต่อระบบประปา  
หมู่ที่ 9 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ประปา โดยท่อพีอีซีชนิดความแน่นสูง 
PE100 PN10 ขนาด 140 มิลลิเมตร  
ความยาว 3,496 เมตร 

     3,608,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมตอ่ระบบประปา
หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 825 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,608,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 25/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 วางท่อเมนประปาพร้อม
เช่ือมต่อระบบประปา  
หมู่ที่ 10 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ประปา โดยท่อพีอีซีชนิดความแน่นสูง 
PE100 PN10 ขนาด 140 มิลลิเมตร  
ความยาว 3,348 เมตร 

     3,480,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมตอ่ระบบประปา
หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 2,118 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,480,000 

32 ปรับปรุงถนนโดยป ู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 4 บริเวณถนนหมู่บ้าน
ศรีสามพรานและหมู่บา้นไร่
ขิงพระพรหม เช่ือมต่อถนน
เพชรเกษมและต าบลยายชา 

กว้างไม่น้อยกวา่ 6 เมตรยาวไม่น้อยกวา่ 
4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,350 ตารางเมตร 

     9,247,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยววัดไร่ขิง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,200 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

9,247,000 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเฉลิมนิเวศน์ 1  
หมู่ที่ 2,3 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
5 เมตรยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร 

   13,050,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
รวมถึงสินค้าโอท็อปบา้นปูาแจ๋ว สวนลุงบุณเลิศ 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,205 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

13,050,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองบางไทรหมู่ที่ 6  
ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.5 เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร 
หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,015 ตารางเมตร 

     1,709,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 352 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,709,100 

35 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บา้นไผ่
สายต าลึง หมู่ที ่8 
ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตาราง
เมตร 

     1,997,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  1,200 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,997,600 

36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองรางผักชีหมู่ที่ 5-6 
ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง4.5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตาราง
เมตร 

     1,530,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 453 ราย ครัวเรือน 
156 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,530,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 9 ขวา 5 ซ้าย 
ฝั่งใต้ หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 3) 
ต าบลนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
6 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,460 ตารางเมตร 

     7,473,700  เทศบาลเมืองนครปฐม เทศบาลเมืองนครปฐม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,500 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

7,473,700 

38 วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4
บ้านหัวไทร บริเวณซอย 
องค์การบริหารส่วนต าบล
พัฒนา (ข้างโรงงานสุรา 
แสงโสม ต าบลหอมเกร็ด  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปา โดยใช้ทอ่เหล็กเคลือบ
สังกะสี ประเภทBS-M ขนาด Æ 3 นิ้ว 
พร้อมข้อต่อตรงและอุปกรณ์อื่นๆ จ านวน 
140 ท่อน ระยะทางยาว 840 เมตร  
พร้อมปูาย 

       498,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหอมเกร็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปา กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน 
80 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

498,400 

39 วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2
บ้านบางพิกุล เร่ิมจาก
บริเวณซอยมีทวีถึงบริเวณ
บ้านนายมาโนช ภาคพืช
เจริญ ต าบลหอมเกร็ด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อเมนประปา โดยใช้ทอ่เหล็กเคลือบ
สังกะสี ประเภทBS-M ขนาด Æ 3 นิ้ว 
พร้อมข้อต่อตรงและอุปกรณ์อื่นๆ จ านวน 
140 ท่อน ระยะทางยาว 840 เมตร  
พร้อมปูาย 

       492,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหอมเกร็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อเมนประปาเพื่อใช้น้ าอุปโภค-บริโภค  
เป็นความต้องการของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย 
เป็นประชาชน 30 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

492,400 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 เร่ิมจากถนน
คอนกรีตเดิมสิ้นสุดถนน
เช่ือมคลองไทรงาม  
ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 
เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 450 เมตร 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ ์

     1,341,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 857 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,341,000 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิม
สิ้นสุดถนนเชื่อมคลองไทรงาม 
ต าบลบางปลา  
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง  
950 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 4,275 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่ พร้อมปาูยประชาสัมพันธ ์

     2,832,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 371 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,832,000 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิม
ต าบลบางปลา  
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่พร้อมปาูยประชาสัมพันธ์ 

     2,658,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ านวน 850 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,658,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 29/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยประสานมิตร  
หมู่ที่ 7 ต าบลคลอง
นกกระทุง อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
6 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.20 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร  

     4,871,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนกกระทุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองรัตติยา บ้านรังนก 
ตลาดน้ าวัดล าพญา กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
จ านวน 1,300 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

4,871,000 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 10 
ต าบลคลองนกกระทุง 
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
6 เมตร ยาว 1,060 เมตรยาว 1,060 เมตร 
หนา 0.20 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ 0.30 เมตร 

     6,516,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนกกระทุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,200 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

6,516,000 

45 ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายถนน
คลองใหม่-หอมเกร็ดต าบล
คลองใหม่ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
น้อยกว่า 381 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Æ 1 เมตรจ านวน 10 ท่อน 

       485,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,135 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 30/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมน
ประปา HDPE หมู่ที่ 3 
ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE80 
PN8  ขนาด 90 มิลลิเมตร ความยาว 1,530 
เมตร พร้อมเชื่อมต่อท่อเมนประปาใหม่เข้า
กับท่อเดิมและเช่ือมต่อท่อผู้ใช้น้ าเข้ากับท่อ
ประปาใหม ่

       487,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา ซ่ึงเป็นความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที ่กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,636 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

487,000 

47 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
เลียบคลองโพธิ ์หมู่ที่ 3 
ต าบลคลองใหม่  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,500 ตารางเมตร 

     4,250,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,115 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

4,250,000 

48 ยกระดับถนนหินคลุกถนน
ร่วมใจภักดิ ์2019 เร่ิมจาก
ปากซอยสิ้นสุดสะพาน
คอนกรีตหน้าบ้านนางวัน
เพ็ญ คล่องรักสัตย์ หมู่ที ่3 
ต าบลทรงคนอง  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ยกระดับถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 306 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน่้อย
กว่า1,530 ตารางเมตร 

       528,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยยกระดับถนนหินคลุก เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กล้วยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง 
ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 411 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

528,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 31/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ขยายเขตท่อเมนประปา
บริเวณบ้านนายส าเนา  
บุญช่วย ถึงบ้านนางจ ารูญ  
เพ็งปรีชา หมู่ที่ 1,6  
ต าบลทรงคนอง  
อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

ขยายเขตประปา โดยใช้ท่อ PE100 PE10 
ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 340 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ 

       176,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายเขตท่อเมนประปา เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
244 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

176,000 

50 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมต้นจากปากซอย
บ้านลานแหลม ซอย 9 
สิ้นสุดบริเวณหอถังประปา 
หมู่ที่ 4 ต าบลวัดละมุด 
อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร  
มีชั้นรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 เมตร และ
ไหล่ทางลงลูกรัง 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ 

     1,317,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดละมุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,200 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,317,000 

51 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เร่ิมต้นจากปาก
ซอยบ้านวัด 3 ถึงถนน
คอนกรีตเลียบคลองท่าเรือ  
- บางพระหมู่ที่ 1 ต าบล 
วัดละมุด อ าเภอนครชัยศร ี 
จังหวัดนครปฐม 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร มี
ชั้นรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 เมตร และ
ไหล่ทางลงลูกรัง 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ 

       764,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดละมุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,200 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

764,500 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 32/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ า
บ้านไร่เจ็ก หมู่ที่ 2 ต าบล
ห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  
5 เมตร หนา 0.20 เมตรยาว 400 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,915 ตารางเมตร 

     2,192,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยพล ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 472 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,192,000 

53 ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า
รูปทรงแชมเปญ เทศบาล
ต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ ารูปทรงแชมเปญ 
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 

       499,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ่อพลับ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ ารูปทรงแชมเปญ ซ่ึงเป็น
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,315 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

499,900 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลองล ายาย
หอมใหญ่ หมุ่ที ่4 ต าบล
ดอนยายหอม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
3 เมตร ยาว 100 เมตร 

       383,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 719 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

383,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 33/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่5 บ้านทุ่ง
อินทนินจากถนนสายจันทรุ
เบกษา ถึงบา้นนายสารสิน 
เมืองนก ต าบลทุ่งบัว 
อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง  
5 เมตร ยาว 1,037 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,185 ตารางเมตร 

     2,839,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
กล้วยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) 
การปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
433 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,839,000 

56 ก่อสร้างหอถังประปาพร้อม
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 
ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างหอถังประปาขนาดความจุ 30 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาด Æ 6 นิ้ว ท่อเหลก็เคลือบสังกะสี 
มอก.227-2532 ลึก 220 เมตร หรือจนกว่า
จะได้น้ าชั้นดี 

     2,364,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างหอถังประปาและเจาะบ่อบาดาล 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ านวน 1,476 
ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,364,800 

57 ก่อสร้างหอถังประปาพร้อม
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 
ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างหอถังประปาขนาดความจุ 30 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาด Æ 6 นิ้ว ท่อเหลก็เคลือบสังกะสี 
มอก.227-2532 ลึก 220 เมตร หรือจนกว่า
จะได้น้ าชั้นดี 

     2,364,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างหอถังประปาและเจาะบ่อบาดาล 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ านวน 600 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,364,800 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 34/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างหอถังประปาพร้อม
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 
ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างหอถังประปาขนาดความจุ 30 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาด Æ6 นิ้ว ท่อเหล็กเคลือยสังกะสี มอก.
227-2532 ลึก 220 เมตรหรือจนกว่าจะได้
น้ าชั้นดี 

     2,364,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างหอถังประปาและเจาะบ่อบาดาล 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,476 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,364,800 

59 ปรับปรุงก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองรางบัว หมู่ที ่12 ต าบล
บางไทรปุา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ยาว1,000 เมตร หนา  
0.05 เมตร พื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกวา่ 
5,000 ตารางเมตร 

     3,480,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบางเลน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
กล้วยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) 
การปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
500 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,480,000 

60 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ครูหวาน - คลอง
ชลประทาน 12 ซ้ายหมู่ที่ 5 
บ้านหนองหมู ต าบลสระ
พัฒนา อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 283 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,698 ตารางเมตร 

     1,144,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระพัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 673 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,144,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 35/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองบ้าน
ผู้ใหญ่เจน - บ้านครูแอ๊ะ  
หมู่ที่ 2 บ้านสระ ต าบลสระ
พัฒนา อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4.00 เมตร ยาว 515 เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,060 
ตารางเมตร 

     1,459,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระพัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 734 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,459,000 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่หวาย
ออกคลองเจริญสุข หมู่ที่ 4 
บ้านหัวชกุบัว ต าบลสระ
พัฒนา อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 685 เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2,740 ตาราง
เมตร 

     1,963,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระพัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 598 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,963,000 

63 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจา่ย
น้ าประปาหมู่บ้านหมู่ที ่2,3, 
4,5,8 ต าบลหว้ยหมอนทอง 
อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงระบบจ่ายน้ าประปา จ านวน 5 จุด 
โดยใช้วัสดุท่อพวีีซี ขนาด  Æ 2,3 นิ้ว 

       496,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยหมอนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบจา่ยน้ าประปาหมู่บ้าน ซ่ึง
เช่ือมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,924 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

496,500 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 36/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ 
จ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10,11  
ต าบลห้วยหมอนทอง  
อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงระบบจ่ายน้ าประปาจ านวน 2 จุด 
โดยใช้วัสดุท่อพวีีซี ขนาด  Æ 3 นิ้ว 

       430,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยหมอนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบจา่ยน้ าประปาหมู่บ้าน ซ่ึง
เช่ือมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูท้องถิน่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,280 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

430,200 

65 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
พร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที่ 4 
บ้านดอนเฝูา  
ต าบลห้วยหมอนทอง  
อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม ตีเส้นจราจร 
กว้าง 5 เมตร หยาว 1,150 เมตร หนา 
 0.05 เมตรคิดเป็นพื้นที่ 5,750 ตารางเมตร 

     2,120,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยหมอนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว กล้วยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 435 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,120,000 

66 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ
คลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 
1 ต าบลวังน้ าเขียว เช่ือมตอ่
ต าบลสามง่าม  
อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,090 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย 
กว่า 12,540 ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ ์

     6,075,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,523 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

6,075,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 37/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ปรับปรุงยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยกระทุ่มล้ม 12 (พุทธ
มณฑลคอนโด) หมู่ที่ 8 
ต าบลกระทุ่มล้ม  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  
9 เมตร หนา 0.15 เมตรยาวประมาณ  
170 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,530 ตารางเมตร  

     2,809,000  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงยกระดบัถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
กล้วยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) 
การปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด และอ านวยความสะดวกสบาย 
แก่ประชาชนผู้ใช้ถนนและโรงงานในพื้นที่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,809,000 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้าซอยบ้านครูแล้ม หมู่ที่ 2 
ต าบลกระทุ่มล้ม  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
5 เมตร ยาวประมาณ187 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าขนาด Æ 0.60 เมตร 

     2,010,000  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง 
ท่อระบายน้ า เพือ่ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว กลว้ยไม ้ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง 
(กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และอ านวยความสะดวก 
สบายแก่ประชาชนผู้ใช้ถนนและโรงงานในพื้นที่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 300 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,010,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 38/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA 
ASPHALTIC  CONCRETE 
สายลานตากฟูา-มหาสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต าบล
มหาสวัสดิ ์อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC  
CONCRETE กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,280 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 13,680 ตารางเมตร 

     9,806,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวัสดิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน้ าคลองมหาสวัสดิ์ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,434 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

9,806,600 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองปรง 1 
หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่หูช้าง 
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
5 เมตร ยาว 1,160 เมตรหนา 0.15 เมตร 
พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร 

     3,640,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่หูช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 757 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,640,000 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายก านันหอม  
หมู่ที่ 5 ต าบลไผ่หูช้าง 
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4 เมตร ยาว 650 เมตรหนา 0.15 เมตร 
พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร 

     2,047,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่หูช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 959 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,047,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 39/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองสระพัง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ หมู่ที่ 9  
ต าบลบัวปากท่า  
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว1,255 เมตร หนา 0.05 
เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,020 ตารางเมตร 

     3,652,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวปากท่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ส้มโอ 
กล้วยไม้ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) ปศุสัตว์ 
(หมู) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,595 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,652,000 

73 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองหลักชัยฝั่งตะวันออก
ด้านใต้หมู่ที่ 9 ต าบล 
บัวปากท่า อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,255 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,020 ตาราง
เมตร 

     3,677,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวปากท่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ส้มโอ 
กล้วยไม้ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) ปศุสัตว์ 
(หมู) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 6,455 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,677,000 

74 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองเฆ่ฝั่งใต้ หมู่ที่ 9 ต าบล
ล าพญา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,121 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,529 ตาราง
เมตรพร้อมปูายประชาสัมพันธ ์

     1,595,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าพญา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ส้มโอ 
กล้วยไม้ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) ปศุสัตว์ 
(หมู) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 784 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,595,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 40/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองล าพญา หมู่ที ่8  
ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
กว้าง5 เมตร ยาว 575 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,115 ตาราง
เมตรพร้อมปูายประชาสัมพันธ ์

       880,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าพญา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
กล้วยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) 
การปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
จ านวน 80 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

880,000 

76 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้า
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  
หมู่ที่ 10 ต าบลล าพญา 
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตาราง
เมตร พร้อมปูายประชาสัมพันธ ์

       493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าพญา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
กล้วยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) 
การปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
140 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

493,000 

77 เจาะบ่อบาดาลพร้อม 
ซับเมอร์สและติดต้ังหอถัง 
หมู่ที่ 1 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
8 นิ้วและติดต้ัง ถังเก็บน้ าทรง แชมเปญ
ขนาด 30 ลูกบากศก์เมตร เครื่องสูบน้ าชนิด
จุ่มแช่ใต้น้ าขนาด 30 แรงม้า ไฟฟูา 3 เฟส 

     2,207,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอร์สและติดต้ังหอถัง 
ซ่ึงเช่ือมโยงกับการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 213 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,207,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 เจาะบ่อบาดาลพร้อมซับ
เมอร์สและติดต้ังหอถัง 
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
8 นิ้วและติดต้ัง ถังเก็บน้ าทรง แชมเปญ
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร เครื่องสูบน้ าชนิด
จุ่มแช่ใต้น้ าขนาด 30 แรงม้า ไฟฟูา 3 เฟส 

     2,207,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอร์สและติดต้ังหอถัง 
ซ่ึงเช่ือมโยงกับการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,099 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,207,000 

79 เจาะบ่อบาดาลพร้อมซับ
เมอร์สและติดต้ังหอถัง 
หมู่ที่ 7 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
8 นิ้ว และติดต้ัง ถังเก็บน้ าทรง แชมเปญ
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร เครื่องสูบน้ าชนิด
จุ่มแช่ใต้น้ าขนาด 30 แรงม้า ไฟฟูา 3 เฟส 

     2,207,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอร์สและติดต้ังหอถัง 
ซ่ึงเช่ือมโยงกับการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 307 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

2,207,000 

80 ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่2 
บริเวณหมู่บ้านศุภมงคล 
เช่ือมต่อเทศบาลเมือง 
สามพราน ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงถนนโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้างไม่น้อยกวา่ 10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร 

       666,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงโดยปยูางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ส้มโอ 
กล้วยไม้ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) ปศุสัตว์ 
(หมู) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

666,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองบางหลวงต่อจาก
ถนนลาดยางเดิม หมู่ที ่7 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 8 ต าบล 
บางหลวง อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง  
5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 5,500 
ตารางเมตร 

     3,640,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,640,100 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทอ้งคุ้ง หมู่ที่ 2 
ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4 เมตร ยาว 600 เมตรหนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

     1,985,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเลน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 857 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,985,000 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบางปลาอิ่ม  
หมู่ที่ 3 ต าบลบางเลน 
อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4 เมตร ยาว 550 เมตรหนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร 

     1,866,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเลน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 691 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,866,000 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 43/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 สร้างถนนสายเศรษฐกิจ 
(street of economy) 
(ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
และติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง
แบบโซล่าร์เซลล์ (ซอย
เทศบาล 1) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
5 เมตร พร้อมรางระบายน้ า ซอยเทศบาล 1
ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่างแบบโซล่าร์เซลล์ 
ขนาด 100 วัตต ์จ านวน 15 ต้น  
พร้อมอุปกรณ์และปาูนประชาสัมพันธ์ 

     6,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลล าพญา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ าล าพญา 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

6,000,000 

85 เปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ าประปา
พร้อมขุดฝังกลบ หมู่ที ่3 
ต าบลตลาดจินดา อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

เปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ าประปาพร้อมขุดฝงั
กลบ ระยะทาง1,690 เมตร โดยใช้ท่อ PE
ชนิดความหนาแน่นสูง PE100 PN10  
(SDR17) TIS 982-2556 ขนาด Æ 90  
มิลลิเมตร (3 นิ้ว) พร้อมอปุกรณ์ 

       449,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดจินดา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเปลี่ยนท่อเมนจา่ยน้ าประปา เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าของพื้นที่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนจ านวน 550 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

449,000 

86 เปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ าประปา
พร้อมขุดฝังกลบ หมู่ที ่5 
ต าบลตลาดจินดา  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

เปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ าประปาพร้อมขุดฝังกลบ 
ระยะทาง 1,690 เมตร โดยใช้ท่อ PE ชนิด
ความหนาแน่นสูง PE100 PN10 (SDR17) 
TIS 982-2556 ขนาด Æ 90  มิลลิเมตร 
(3 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ 

       464,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดจินดา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเปลี่ยนท่อเมนจา่ยน้ าประปา เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าของพื้นที่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนจ านวน 650 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

464,700 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่6
ต ากบลนิลเพชร เช่ือม 
หมู่ที่ 9 ต าบลบัวปากท่า  
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

     5,128,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิลเพชร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
กล้วยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) 
การปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

5,128,700 

88 ก่อสร้างถนนลาดยางอิส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่7 
เช่ือมหมู่ที่ 6 ต าบลนิลเพชร 
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

     3,118,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิลเพชร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
ส้มโอ กลว้ยไม้ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) 
ปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
และเกษตรกร 2,084 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

3,118,800 

89 ก่อสร้างถนนลาดยางอิส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่7 
เช่ือมหมู่ที่ 8 ต าบลนิลเพชร 
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

     1,188,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิลเพชร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
กล้วยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) 
การปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,188,300 



 เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 45/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหอ
ถังประปา อาคารที่ท าการ
เทศบาลต าบลบางกระทึก 
หมู่ที่ 2 ต าบลบางกระทึก 

ขุดเจาะบ่อบาดาล Æ ขุดลึกไม่น้อยกวา่ 
250 เมตร หรือจนกวา่จะพบน้ าคุณภาพดี
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบมอเตอร์
จมใต้น้ า ขนาด 20 แรงม้า 

     1,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บางกระทึก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่ึงเป็นความต้องการของ
พื้นที่ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 4,311 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,500,000 

91 เปลี่ยนท่อเมนประปาภายใน
ต าบลบางกระทึก อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

ชนิด PE100 PN10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
110 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ความยาวรวม
ไม่น้อยกวา่ 100 เมตร และชนิด PE100  
PN10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 
มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ ความยาวรวม 
ไม่น้อยกวา่ 1,345.00 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บางกระทึก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเปลี่ยนท่อเมนประปา ซ่ึงเป็นความต้องการของ
พื้นที่ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,182 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

500,000 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยคลองสวนหมาก 6   
หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนหมาก 
ต าบลไทยาวาส อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
3.50 เมตร ยาว 60 เมตรหนา 0.15 เมตร 
และกวา้ง 4 เมตร ยาว 244.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,188 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 299 เมตร 

     1,625,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาส 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว กลว้ยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) การประมง 
(กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 370 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,625,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 เจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง
บริเวณบ้านลุงอาจ แสนสวาท 
พร้อมเดินท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 2 บ้านทา้ยคุ้ง ต าบล
ไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาล Æ 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อย
กว่า 220 เมตรหรือจนกวา่จะพบน้ าด ี 
พร้อมหอถังรูปทรงแชมเปญ ขนาด  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร 

     1,816,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาส 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาลและสร้างหอถังที่แสดงความ
เช่ือมโยงกับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
693 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

1,816,400 

94 ปรับปรุงระบบประปาท่อ
เมนประปา พร้อมขยายเขต
ประปาหมู่ที ่1-4 ต าบลไท
ยาวาส อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PE  
Æ 90 มิลลิเมตร ยาวรวม 11,970 เมตร 

     2,716,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาส 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบประปาท่อเมนประปา ซ่ึงเป็น
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 3,775 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,716,000 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองนาย
โปรยหมู่ที่ 8 ต าบลบาง
ระก า อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4 เมตร ยาว 335 เมตรหนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทาง 

       820,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางระก า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,499 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

820,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ต าบลบาง
ระก า อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4 เมตร ยาว 300 เมตรหนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทาง 

       560,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางระก า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,499 คน2. โครงการ
มีรายละเอียดครบถว้น มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

560,000 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบลบาง
ระก า อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทาง 

       560,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางระก า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,499 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

560,000 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนประชา
อุทิศหมู่ที่ 1 ต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
3 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
735 ตารางเมตร 

      499,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดยี ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

499,900 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยอุทิศหมู่ที ่
2 ต าบลโคกพระเจดยี์ 
อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตาราง
เมตร 

       495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดยี ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

495,000 

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองรางส าคัญ-บางบัว 
หมู่ที่ 4 ต าบลโคกพระเจดีย ์
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  
4 เมตร ยาว 285 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
1,140 ตารางเมตร 

       800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดยี ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว กลว้ยไม้ ส้มโอ 
ฝร่ัง ชมพู่) การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

800,000 

101 ปรับปรุงท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 2 จากท่อเมนประปา
เดิมถึงบริเวณชายคลอง 
ต าบลนราภิรมย ์ 
อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

วางท่อ HDPE PN10 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 
3,118 เมตร  

       831,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนราภิรมย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อเมนประปา ซ่ึงเป็นความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

831,000 

102 ก่อสร้างหอถังประปาใหม ่
หมู่ที่ 8 พร้อมขุดเจาะบอ่
บาดาล 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า  
300 เมตร พร้อมถังแชมเปญเหล็ก ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 30 ลูกบาศก์เมตร สงู  
20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟาูและ 
ท่อเมนส่งน้ าความยาวไม่น้อยกวา่ 450 
เมตรท่อกรุ Æ 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าบาดาล ขนาดไม่น้อยกวา่ 7.5 PH 380 V
รวมท่อสูบครบชุดและตู้ควบคุมมาตรฐาน 

    2,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนราภิรมย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างหอถังประปา เพื่อน้ าอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ
โอเวอร์เลย์ สายตาลสามตัน 
หมู่ที่ 3 และ 7 ต าบลสาม
ควายเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ 
กว้าง 5,6,7 และ 10 เมตร ระยะทางยาว
2,439 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 14,321 ตารางเมตร พร้อมเชิงลาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร  
พร้อมตีเส้นจราจร 

4,919,000  เทศบาลเมือง 
สามควายเผือก 

เทศบาลเมือง 
สามควายเผือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว กล้วยไม้ ส้มโอ ฝร่ัง ชมพู่) 
การประมง (กุ้ง ปลา) การปศุสัตว์ (หมู) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

4,919,000 

104 ก่อสร้างหอถังประปา 
หมู่ที่ 9 บ้านไร่ใหม่  
ต าบลสระพัฒนา   
อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร 

      665,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระพัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างหอถังประปา ซ่ึงเป็นความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 532 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  
 
 

665,000 

105 เจาะบ่อบาดาลพร้อม 
ซับเมอร์สและติดต้ังหอถัง 
หมู่ที่ 9 ต าบลท่าตลาด 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
8 นิ้วและติดต้ัง ถังเก็บน้ าทรง แชมเปญ
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร เครื่องสูบน้ าชนิด
จุ่มแช่ใต้น้ าขนาด 30 แรงม้า ไฟฟูา 3 เฟส 

    2,207,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาล ที่แสดงความเชื่อมโยงกับการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 825 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,207,000 

รวม 105 โครงการ 264,227,694  263,881,624 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดนครปฐม 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนาหนุน
เสริมสัมมาชีพให้แก่สมาชิก
กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ A 
หรือ B 

1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับจังหวัด 1 ครั้ง 30 คน  
2. ประชุมผู้แทนคณะกรรมการกองทุนแม่
ของแผ่นดินและครัวเรือนเปูาหมายที่มีผล
การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินใน
ระดับ A หรือ B 7 อําเภอๆ ละ 1 ครั้งๆ 
ละ 35 คน  
3. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ  
4. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพตามความถนัด
ให้กับครัวเรือน 105 ครัวเรือน (420,000 
บาท) 

       569,275  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดประชุม
ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและ
ครัวเรือนเปูาหมาย 35 คน จํานวน 7 อําเภอ  
และสนับสนุนวัสดุตามความถนัดให้กับครัวเรือน 
105 ครัวเรือน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจ
ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 

  

2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 

กิจกรรมพัฒนาทกัษะฝีมือ จํานวน 9 
หลักสูตร อบรมครั้งละ 20 คน ได้แก่  
(1) ทําชนมไทยโบราณ 11 รุ่น (2) แปรรูป
อาหาร 5 รุ่น (3) ทําฝูา-เพดานยิบซัม 1 รุ่น 
(4) มัดยอมผ้า 5 รุ่น (5) ทําดินหมัดชีวภาพ 
3 รุ่น (6) เล้ียงไส้เดือน 4 รุ่น (7) ทําบายศรี 
5 รุ่น (8) ทําน้ําพริก 2 รุ่น (9) นวดฝุาเท้า  
4 รุ่น 

       840,000  จังหวัดนครปฐม สํานักงานแรงงาน 
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น 
การจัดฝึกอบรม ที่มีผู้เข้าร่วมอบรม 20 คนต่อคร้ัง 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 

  

3 พัฒนาอาชีพเพือ่ฟื้นฟูผู้
ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ประจําปี 2564 

ฝึกอาชีพรองรับกลุ่มเปาูหมายเป็นแรงงาน 
ผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 
ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 1,000 คน 50 รุ่นๆ 
ละ 20 คน โดยอบรมหลักสูตร เช่น ซ่อม
บํารุงอุปกรณ์ไฟฟูาภายในบา้น ทํามุ้งลวด
ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม เป็นต้น 

     2,500,000  จังหวัดนครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 16 นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม 
ที่มีกลุ่มเปูาหมาย 1,000 คน (20 คนต่อครั้ง 50 
รุ่น) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่
สามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. และ 
ไม่ระบุแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ส่งเสริม เพิ่มมูลค่าสินค้า 
และพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตร 

 อบรม 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) อยู่บา้นปลูก
ผักล้อมรักใส่ใจ สู้ภยัโควิด (2) ล้างลด
รายจ่าย (3) ไข่เค็มแก้จน จํานวนเกษตรที่
เข้ารับการอบรมจาํนวน 2,100 คน 

     3,612,600  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ที่มีกลุ่มเปูาหมาย 2,100 คน ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 อาจไม่สามารถปฏบิัติตามมาตรการ
ของ ศบค. และระบุรายละเอียดโครงการไม่ถูกต้อง  

  

5 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนสถาบันเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

การพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน สถาบัน
เกษตรกร องค์กรเกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (โดยอบรมเกษตร 
จํานวน 1,080 คน อบรม 54 กลุ่มๆ ละ  
20 คน)  

       475,200  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ที่มีกลุ่มเปูาหมาย 1,080 คน ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค.  

  

6 เพิ่มยอดจําหน่ายด้วยสือ่
สังคมออนไลน์ 

ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า
ผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐม ด้วยสื่อ
สังคมออนไลน์ 

       147,200  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
เพิ่มยอดจําหน่ายด้วยสือ่สังคมออนไลน์  ผู้เข้าร่วม 
50 คน แต่อัตราค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ/กระทรวงการคลัง 

  

7 ยกระดับมาตรฐาน
ผู้ประกอบการโดยใช้ส่ือ 
Social Network 

ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการจังหวดั
นครปฐม โดยผู้ประกอบการ จํานวน 200 
รายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเขา้ใจ
การตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น 

       291,800  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้วยสือ่ Social 
Network ที่มีผู้เข้าร่วม 200 คน แต่อัตราค่าใช้จ่าย
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ/
กระทรวงการคลัง 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 3/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 พัฒนาศักยภาพโต๊ะจีนถิ่น
ปฐม ในรูปแบบ New 
Normal  

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการโต๊ะจีน จํานวน 200 
ราย สามารถปรับตัวเขา้สู่รูปแบบ New 
Normal  

       336,000  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโต๊ะจีน ทีม่ีผู้เข้าร่วม
อบรม 200 คน แต่อัตราค่าใช้จ่ายไม่เปน็ไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงบประมาณ/กระทรวงการคลัง 

  

9 พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงเกษตรกรรมตาม
แนวปรัชญาเกษตรทฤษฎี
ใหม่ให้กับเด็กและเยาวชน
ในกระบวนการยุติธรรม 

ฝึกอบรมอาชพี จาํนวน 10 หลักสูตร ให้กับ
เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก จํานวน 4 แห่ง  
(บ้านอุเบกขา บา้นมุทิตา บ้านกาญจนภเิภก 
และสิรินธร) จาํนวน 200 คน ในตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ประมาณ 200 คน 

     1,205,500  จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนบ้าน

อุเบกขา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม 
ที่มีผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของ ศบค.  

  

10 ส่งเสริมศักยภาพสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ประชาชน
ผู้ผลิตและกลุ่มอาชีพชุมชน 
อําเภอพุทธมณฑล 

ประชาชน กลุ่มอาชีพและผู้ผลิตสินค้าชุมชน 
ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ จาํนวน 35 
คน 2 วัน 

       132,300  จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครองอําเภอ
พุทธมณฑล   

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม 
ที่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 35 คนต่อวัน  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และไม่ใช่ภารกิจ
ของหน่วยงาน 

  

11 ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
ในชุมชน 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส 
หรือสมาชิก ในครอบครัวที่ตกงาน วา่งงาน) 
ได้เข้ารับการอบรมอาชพีระยะสั้นตามความ
สนใจ จํานวน 3 รุ่น รุ่นละ 25 คน 

         97,275  จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครอง 
อําเภอพุทธมณฑล   

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น 
การจัดฝึกอบรม ที่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 25 คน
ต่อคร้ัง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และไม่ใช่ภารกิจ
ของหน่วยงาน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 4/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผา้
บ้านท่าเสาเก่า 

ฝึกอบรมกลุ่มทอผ้าบ้านท่าเสาเก่าจาํนวน 
20 คน เวลา 3 วัน สนับสนุนครุภัณฑ์ 
จํานวน 101,000 บาท อาท ิกี่ทอผา้  
เส้นไหม 

       137,000  จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครอง 
อําเภอกําแพงแสน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม 
ที่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คนต่อวัน ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  

  

13 ฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพการแสดงดนตรี  
การแสดงทางวัฒนธรรม 
การจําหน่ายสินค้าและ 
การท่องเท่ียวชุมชน 

จ้างการสาธิตและแสดงสินค้าชุมชน  
20 ชุมชน จํานวน 10 ครั้ง 

     1,800,000  จังหวัดนครปฐม สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม 
ที่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20 ชุมชนต่อคร้ัง  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  

  

14 พัฒนาแหล่งน้ําใน
พระราชวังสนามจันทร์เพื่อ
รองรับการท่องเท่ียว 

จ้างเหมาติดต้ังเครื่องตีน้ําเติมอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 วัตต์  
พร้อมดูแลรักษาเป็นเวลา 1 ป ี

       900,000  จังหวัดนครปฐม สํานักงานจังหวัด
นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ติดต้ังเครื่องตีน้ําเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์  
ไม่แสดงความเชื่อมโยงกับการสร้างงานสร้างอาชีพ
ของท้องถิ่นหรือชุมชน และมีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
พร้อมค่าดูแลรักษา 

  

15 พัฒนาระบบประปาภายใน
พื้นที่อําเภอดอนตูม 

              

    โครงการย่อยที ่1 ก่อสร้างบ่อบาดาลพรอ้ม
ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านหลวง 

       490,000  จังหวัดนครปฐม  ที่ทําการปกครอง 
อําเภอดอนตูม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ่แต่ไม่มใีบอนุญาตขุดเจาะ
น้ําบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 5/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่2 ก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา หมู่ที่ 2 ตําบล 
บ้านหลวง 

413,000 จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครองอําเภอ
ดอนตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะ
น้ําบาดาล 

  

    โครงการย่อยที ่3 ก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา หมู่ที่ 3  
ตําบลบ้านหลวง 

       470,000  จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครอง 
อําเภอดอนตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ่แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะ
น้ําบาดาล 

  

    โครงการย่อยที ่4 ก่อสร้างบ่อบาดาลพรอ้ม
ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านหลวง 

       490,000  จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครอง 
อําเภอดอนตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ่แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะ
น้ําบาดาล 

  

    โครงการย่อยที ่5 ปรับปรุงขยายระบบจา่ย
น้ําประปาบาดาล หมู่ที่ 1 ตําบลดอนพทุรา 

      313,800  จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครอง 
อําเภอดอนตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ่แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะ
น้ําบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 6/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่6 ปรับปรุงขยายระบบจา่ย
น้ําประปาบาดาล หมู่ที่ 7 ตําบลดอนพทุรา 

       249,000  จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครอง 
อําเภอดอนตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ่แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะ
น้ําบาดาล 

  

    โครงการย่อยที ่7 ปรับปรุงขยายระบบจา่ย
น้ําประปาบาดาล หมู่ที่ 10 ตําบลดอนพทุรา 

       494,000  จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครองอําเภอ
ดอนตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ่แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะ
น้ําบาดาล 

  

    โครงการย่อยที ่8 ขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อ
ระบายน้าํ บา้นห้วยกรด หมู่ที่ 4  
ตําบลดอนรวก 

       126,000  จังหวัดนครปฐม ที่ทําการปกครอง 
อําเภอดอนตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ่แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะ
น้ําบาดาล 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

      



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 7/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ปรับปรุงระบบจราจรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาจราจรลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

              

    ปรับปรุงขยายชอ่งจราจร 4 ช่องจราจร  
สาย นฐ.3004 แยก ทล.346 –บ้านศาลายา 
อําเภอบางเลน,พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

   38,500,000  จังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงขยายชอ่งจราจร 4 ช่อง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และเป็น
ภารกิจปกต ิ

  

    ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สาย นฐ.4051 แยก ทล.3351 –บ้านไผ่คอย 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

   10,590,000  จังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนใน
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน 
และเป็นภารกจิปกต ิ

  

    ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สาย นฐ.3015 แยก ทล.346 –บ้านคลอง
ญี่ปุุน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

     9,950,000  จังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงขยายชอ่งจราจร 4 ช่อง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และเป็น
ภารกิจปกต ิ

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 8/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร 
สาย นฐ.3011 แยก ทล.321 – บา้นหนอง
เสือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

     9,800,000  จังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
และเป็นภารกจิปกต ิ

  

    ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร 
สาย นฐ.3020 แยก ทล.321 – บา้นหนอง
ตาล อําเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

     8,750,000  จังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
และเป็นภารกจิปกต ิ

  

    ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร 
สาย นฐ.4002 แยก ทล.3233 – 
บ้านวัดกลาง อําเภอดอนตูม,เมือง  
จังหวัดนครปฐม 

     8,500,000  จังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
และเป็นภารกจิปกต ิ

  

    ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย 
นฐ 5053 แยก ทช. นฐ. 4014 - 4006  
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

   13,500,000  จังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน และเป็นภารกจิปกต ิ

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 9/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ลดมลภาวะน้าํเสียจากฟาร์ม 
และโรงฆ่าสัตว์ ลงสู่คลอง
เจดีย์บูชา 

1. สร้างความรับรู้แก่ผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้อง  
2.เก็บตัวอย่างน้ําวิเคราะห ์

       666,900  จังหวัดนครปฐม สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม 
ที่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20 คนต่อคร้ัง  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 

  

18 พัฒนาศักยภาพการปูองกัน
โรคระบาดสัตว์ในฟาร์ม 
ปศุสัตว์ 

1.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 
2.จัดซื้อวัสดุสาธิตเวชภัณฑ์ประกอบการ
อบรม (216,000 บาท) 

       522,000  จังหวัดนครปฐม สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปูองกันโรคระบาดสัตว์
ในฟาร์มปศุสัตว์ ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน 

  

19 เสริมระดับคันหินเกาะกลาง
ถนนสามพราน (ช่วงตั้งแต่
แยกไฟแดงเข้าอาํเภอสาม
พรานถึงแยกถนนสามพราน 
1) อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

เสริมระดับคันหิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้สูง
จากเดิม 0.30 เมตร  หรือตามสภาพ ทัง้สอง
ข้างเกาะกลางถนน ยาวประมาณ 2,000 
เมตร  

     1,750,000  เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเสริม
ระดับคันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะกลางถนน
สามพราน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ่วัตถปุระสงค์
หลักของโครงการเป็นการปรับภูมิทัศน์เพื่อความ
สวยงาม ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน  

  

20 ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก ถนนพลดาํริห์ ซอย 
2 (ซอยแท้งค์น้ํา) หมู่ที่ 3 
ตําบลลําลูกบวั 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 245 
เมตร หนา 0.05 เมตรคิดเป็นพื้นที่ 980 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด) ติดต้ังเสาไฟฟูาสาธารณะ  

       596,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลสามง่าม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

21 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
จากสะพาน คอนกรีต
เสิรมเหล็ก วัดแหลม
มะเกลือ -สุดเขต หมู่ที่ 12 
ตําบลสามง่าม (บา้น
นายอาํเภอกจิจารกัษ์) 

ติดต้ังเสาไฟฟูาสาธารณะ ปกัเสา คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.20 × 0.20 × 8 เมตร 
ปักเสาห่างต้นละ 30 เมตร หรือ ตามสภาพ
พื้นที่ จํานวน 51 ต้น พร้อมพาดสาย
อลูมิเนียม และติดต้ังโคมไฟฟูาหลอด LED 
ระยะทาง 1,500 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด) 

       498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลสามง่าม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
เสาไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ แต่ไม่ได้ติดตั้งในแหล่งชุมชนชุมชน  
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนใน
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 10/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ 
บ้านคุณอรุณ  แอ่นศรี  
หมู่ที่ 9 ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาล Æ6 นิ้ว ความลึกไมน่้อย
กว่า200 เมตร หรือจนกวา่จะพบน้ําด ีพร้อม
ติดต้ังท่อส่งน้ําและเครื่องสูบน้ํากใต้ดิน
พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ควบคุม 

       662,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล 

  

23 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
ปูอมสายตรวจ หมู่ที ่7ตําบล
ดอนยายหอม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาล Æ6 นิ้ว ความลึกไมน่้อย
กว่า200 เมตร หรือจนกวา่จะพบน้ําด ีพร้อม
ติดต้ังท่อส่งน้ําและเครื่องสูบน้ําใต้ดินพร้อม
สายไฟและอปุกรณ์ควบคุม 

       649,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยาหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล 

  

24 ขุดเจาะน้ําบาดาล หมู่ที่ 5 
ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะน้ําบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 250 
เมตร หรือจนกวา่จะมปีริมาณน้ําเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน ขนาด Æ6 นิ้ว 
ท่อเหล็ก ASTM มอก.ประเภท 4 

       968,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลลําเหย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล 

  

25 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างถนน
สายบ้านคลองท่อ หมู่ที่ 6 
ตําบลหินมูลอําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ติดต้ังเสาไฟฟูาแบบกิ่งเด๋ียวสูง 6 เมตร 
จํานวน 53 ต้น พร้อมโคมไฟและอุปกรณ์ 

     2,225,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
เสาไฟฟูาส่องสว่างในหมู่บ้าน แต่ไม่ได้ติดตั้งใน
แหล่งชุมชน ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน 

  

26 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
มณฑลนครชัยศรี 

อบรมให้ความรู้/ออกแบบผลิตภัณฑ์  
มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน 1 วัน 

   98,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้และออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีผู้เข้าร่วม
อบรม 200 คน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
อาจไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  
และมีการจา่ยเงินรางวัล/ของรางวัลผู้ร่วมงาน 

  

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ําคอนกรีต และติดต้ังไฟ
สาธารณะบริเวณหนา้สนาม
กอล์ฟ (เร่ิมจากหมู่ที ่4 
เช่ือมต่อตําบลยายชา ถึงหมู่
ที่ 6 เช่ือมต่อตําบลไร่ขิง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํคอนกรีตและติดต้ังไฟ
สาธารณะ ถนนกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 1,425 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 9,370 
ตารางเมตร ท่อระบายน้าํขนาด Æ 1 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 1,450 เมตร พร้อมบ่อ
พักและติดต้ังไฟสาธารณะทั้งสองฝ่ัง 

   16,477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้าํคอนกรีต และติดต้ังไฟสาธารณะ การ
สนับสนุนเป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของ
จังหวัดและเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

28 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมให้ความรู้วิชาชีพช่างให้กบัประชาชน
ภายในตําบล มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน  
2 วัน 

         50,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
วิชาชีพชา่ง ที่มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คนต่อวัน 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 11/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนบางเตยซอย 7 
หมู่ที่ 2 ตําบลบางเตย 
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างเขื่อน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 
เมตร ยาว 225 เมตร  

     1,706,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางเตย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการสร้าง
เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาการ
พังทลายของดินและปอูงกันน้ําทว่มพื้นที่เกษตรของ
ชุมชน ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน 

  

30 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
คอลมะยม หมู่ที ่2 บ้านบาง
พิกุลตําบลหอมเกร็ด  
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Æ4 นิ้ว โดยใช้ท่อ
เหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท ASTM-A53 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 234 เมตรหรือจนกว่า
จะได้น้ําดี พร้อมปาูย 

       495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหอมเกร็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล 

  

31 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
บ้านนายกิ่ง อินทร์บาํรุง  
หมู่ที่ 3 บ้านปลา  
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Æ4 นิ้ว โดยใช้ท่อ
เหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท ASTM-A53 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 234 เมตรหรือจนกว่า
จะได้น้ําดี พร้อมปาูย 

       495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหอมเกร็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล 

  

32 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
ซอยสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านบ่อ
ทราย ตําบลหอมเกร็ด 
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Æ4 นิ้ว โดบใช้ท่อ
เหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท ASTM-A53
ความลึกไม่น้อยกวา่ 234 เมตรหรือจนกว่า
จะได้น้ําดี พร้อมปาูย 

       495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหอมเกร็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล 

  

33 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
บ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย ์  
แสงพิทักษ์ หมู่ที ่3 ตําบล
คลองใหม่ อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพกั ขนาด Æ 0.60 เมตร ความ
ยาวรวม 270 เมตร 

       500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองใหม่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

  

34 ก่อสร้างเขื่อนปูองกันดิน
พังทลาย บริเวณหน้าสบ้าน
นายสนั่นเพ็งนาเรนทร์  
หมู่ที่ 3 ตําบลทรงคนอง
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันดินพังทลาย ระยะทาง
ยาว 50 เมตร 

       365,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลทรงคนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันดินพังทลาย ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และโครงการ
ขาดรายละเอยีด 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 12/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ําสายทางบ่อพลับ 8 ซอย 
27 หมู่ 8 ตําบลบ่อพลับ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 
ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ยาว 298 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง4 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 122 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Æ0.60 
เมตร และบ่อพัก 

     3,527,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ่อพลับ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้าํ ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระสําคัญ
ครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดลําดับ
ความสําคัญของจังหวัดและเหตุผลความจําเป็น
เร่งด่วน 

  

36 วางท่อระบายน้ํา ซอย 1  
หมู่ที่ 3 ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

วางท่อระบายน้ํา ระยะทาง 142 เมตร        688,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อ
ระบายน้าํ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําทว่มขัง ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน   

  

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านปาูสุนทร  
หมู่ที่ 5 ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
3 เมตร ยาว 80 เมตร 

       313,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านผู้ใหญจ่รูญ
ศักดิ์หอมศรีประเสริฐ ถึง
สะพานบ้านปูุจุน หมู่ที่ 6 
ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4.5 เมตร ยาว 200 เมตร 

     1,112,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

39 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
บ้านนางประนอม รักอาชพี 
หมู่ที่ 6ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Æ6 นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกวา่ 200 เมตร หรือจนกวา่จะพบ
น้ําดี พร้อมติดตั้งท่อส่งน้ําเครื่องสูบน้ําใต้ดิน 
สายไฟและอปุกรณ์ 

       687,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล 

  

40 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
บ้านนายสพุจน ์ บุญยงค์ 
หมู่ที่ 8 ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Æ6 นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกวา่ 200 เมตร หรือจนกวา่จะพบ
น้ําดี พร้อมติดตั้งท่อส่งน้ําเครื่องสูบน้ําใต้ดิน 
สายไฟและอปุกรณ์ 

       674,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ แต่ไม่มีใบอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล 

  

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองควาย
หมู่ที่ 8 ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 

     1,004,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 13/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสะพานปิยะชนก
ถึงบ้านตํารวจ หมู่ที ่9 
ตําบลดอนยายหอม  
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 

       933,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

43 ปรับปรุงก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สาธารณะขา้งสนามกีฬา) 
หมู่ที่ 8 ตําบลบางเลน 
อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,299 ตารางเมตร 

     2,600,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบางเลน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การ
สนับสนุนเป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของ
จังหวัดและเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

44 ปรับปรุงก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพล
ดําริห์ ซอย 3หมู่ที่ 8  
ตําบลบางเลน  
อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 9-11 เมตรยาว 190 เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,820 ตารางเมตร 

     1,700,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบางเลน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การ
สนับสนุนเป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของ
จังหวัดและเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

45 เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างหอถังประปา  
หมู่ที่ 10 บ้านหนองพงนก 
ตําบลสระพัฒนา  
อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

เจาะบ่อบาดาลขนาด Æ 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 120 เมตรหรือจนกวา่จะได้น้ํา
เพียงพอไม่น้อยกว่า 5 ลุกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
2. ก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร
3. วางท่อประปา PVC. ขนาด Æ 3 นิ้ว ยาว 
1,500 เมตร 

     1,465,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระพัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ แต่ไม่มี
ใบอนุญาตขุดเจาะน้าํบาดาล 

  

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านช่างยืน  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเทียม  
ตําบลสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 470 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,350 ตาราง
เมตร 

     1,506,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระพัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านลุงน้ํา  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกเล็ก 
ตําบลสระพัฒนา  
อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 515 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,575 ตาราง
เมตร 

    1,922,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระพัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุนเป็นไปตาม
การจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและเหตุผล
ความจําเป็นเร่งด่วน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 14/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านน้าเล็ก  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกเล็ก  
ตําบลสระพัฒนา  
อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 295 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,475ตาราง
เมตร 

     1,055,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระพัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุนเป็นไปตาม
การจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและเหตุผล
ความจําเป็นเร่งด่วน 

  

49 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างถนน
เลียบคลองชลประทาน  
หมู่ที่ 6ถึงหมู่ที่ 8 บริเวณ
แยกถนนคงทอง 3297 
ตําบลวังน้ําเขียว  
อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ขนาด 
70 วัตต์พร้อมเสาและอปุกรณ์ โดยติดต้ัง 
ชุดเสาโคมเลียบถนนสายเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 8 บริเวณแยะ
ถนนคงทอง(3297) จํานวน 130 ชุด ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ ์

     8,844,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังน้ําเขียว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  

50 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหมู่บ้านสวิา
รัตน์ 5จํานวน 2 ช่วง  
หมู่ที่ 4 ตําบลกระทุ่มล้ม
อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน 2 
ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 
112 เมตรหนา 0.07 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 672 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
ประมาณ 12 เมตรยาวประมาณ 311 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,732 ตารางเมตร 

     2,000,000  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุนเป็นไปตาม
การจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและเหตุผล
ความจําเป็นเร่งด่วน 

  

51 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอ
นกรีต สายไผ่ขอม-คูเมือง 
หมู่ที่ 6เช่ือมหมู่ที่ 3  
ตําบลไผ่หูช้าง 
อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง  
4 เมตร ยาว2,123 เมตร หนา 0.05 เมตร
พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8,492 ตารางเมตร 

     3,213,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลไผ่หูช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

52 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กกันดินบริเวณคลองพลู 
(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5  
ตําบลท่าตลาด  
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน 
(1 ฝั่ง) ยาว 360 เมตร 

     2,237,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปญั
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 15/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กกันดินบริเวณคลองพลู
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5  
ตําบลท่าตลาด 
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน  
(2 ฝั่ง) ยาวฝั่งละ 460 เมตร 

     4,925,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

54 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กกันดินบริเวณหนอง
จอก (ชว่งที่ 1) หมู่ที่ 5 
ตําบลท่าตลาด 
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน  
(2 ฝั่ง)ยาวฝั่งละ 320 เมตร 

     3,604,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

55 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กกันดินบริเวณหนอง
จอก (ชว่งที่ 2) หมู่ที่ 5 
ตําบลท่าตลาด อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน (2 
ฝั่ง)ยาวฝั่งละ 420 เมตร 

     4,569,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน ซ่ึงเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  

  

56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  สายรอบ
บึงลาดหลวง หมู่ที่ 7 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 8 ตําบลบาง
หลวง อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง 6 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกวา่4,800 ตาราง
เมตร 

     3,163,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

57 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อม
วางท่อระบายน้ําและบ่อพัก
ถนนสามพราน 15/1(ซอย
หอพักโอตานิ) 

ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 2 เมตร ยาว 240 หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า537 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้าํและบอ่พัก 

     1,350,000  เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุนเป็นไป
ตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวดัและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคลองบางเลน  
หมู่ที่ 12 ตําบลบางเลน 
อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 5 
เมตร ยาว 480 เมต รหนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

     1,983,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางเลน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุนเป็นไป
ตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวดัและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 16/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ติดต้ังเสาไฟไฮแมส(High 
Mast) บริเวณหมู่ที่ 4,5 
ตําบลลําพญา  
เทศบาลตําบลลําพญา 
อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

ติดต้ังเสาไฟไฮแมส (High Mast) จํานวน 2 
ต้น สูง 20 เมตรพร้อมขยายเขตไฟฟูา 

     1,100,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลลําพญา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
เสาไฟไฮแมส (High Mast) ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และอาจไมคุ้่มค่าใน
การดําเนินการ 

  

60 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่2
ตําบลนิลเพชร อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง  4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา  0.05 
เมตร 

       487,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนิลเพชร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดลาํดับความสําคัญ
ของจังหวัดและเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

61 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่10 
ตําบลนิลเพชร อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา  0.05 
เมตร 

       487,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนิลเพชร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซ่ึงโครงการมี
รายละเอียดสาระสําคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

62 เสริมคันกั้นน้ํา หมู่ที่ 2 
ตําบลบางระกํา อาํเภอนคร
ชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

เสริมคันกั้นน้ํา กวา้ง 4 เมตรยาว 800 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

       430,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางระกํา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเสริม
คันกั้นน้ํา ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน 

  

63 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองโคกตาชุ่มเชื่อมต่อบ้าน
หนองชะโดหมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10 
ตําบลหินมูล อาํเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,460 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
5,840 ตารางเมตร 

     2,949,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางออสฟัลท์ตกิคอนกรีต การ
สนับสนุนเป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของ
จังหวัดและเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

64 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองพิสมัย - บางภาษ ี 
หมู่ที่ 4บ้านคลองพิสมัย 
ตําบลบางไทรปุา  
อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 720 
เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,320 ตารางเมตร 

     2,270,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางไทรปุา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดลาํดับความสําคัญ
ของจังหวัดและเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 17/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเฉลิมนิเวศน์ 2 
และทางเช่ือมหมู่ที่ 1,  
หมู่ที่ 2 ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 5 
เมตร ระยะทางยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า7,750 ตาราง
เมตร 

     7,800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

66 ก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บริเวณบ้านนางสว่าง  
สอดสูข หมู่ที ่1 ตําบลดอน
ยายหอม อําเภอเมืองจังหวัด
นครปฐม 

ก่อสร้างหอถังประปารูปทรงแชมเปญ ขนาด
ความจู 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาด Æ 6 นิ้วความลึก 200 เมตร 
หรือจนกว่าจะได้น้ําดี พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําใต้ดิน ขนาด 3 แรงม้า 

     1,580,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยายหอม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างหอถังประปาและขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ แต่ไม่มี
ใบอนุญาตขุดเจาะน้าํบาดาล 

  

67 เจาะบ่อบาดาล พร้อม
ก่อสร้างหอถังประปา 
(บริเวณ วัดหนองพงนก)  
หมู่ที่ 12 ตําบลสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

เจาะบ่อบาดาลขนาด Æ 6 นิ้วความลกึไม่
น้อยกว่า 120 เมตรหรือจนกวา่จะได้น้ํา
เพียงพอไม่น้อยกว่า 5 ลุกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
2. ก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร 
3. วางท่อประปา PVC. ขนาด Æ 3 นิ้ว ยาว 
600 เมตร 

     1,179,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระพัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างหอถังประปาขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที ่แต่ไม่มใีบอนุญาต
ขุดเจาะน้ําบาดาล 

  

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายากกะทา หมู่ที่ 6
ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอ 
บางเลน จังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4 เมตร ยาว 950 เมตรหนา 0.15 เมตร  
พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร 

     2,999,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลไผ่หูช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสนับสนุน
เป็นไปตามการจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดและ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 

  

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา
(เร่ิมจากหมู่ที ่1 เช่ือมต่อ
ตําบลคลองใหม่ ถึงหมู่ที่ 2 
ริมคลองบางหลวงเช่ือมต่อ
ตําบลหอมเกร็ด) ตอนที่ 1
ตําบลท่าตลาด อําเภอสาม
พรานจังหวัดนครปฐม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งไม่
น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 730 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,380 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
คอนกรีต ขนาด Æ 1 เมตรยาวไม่น้อยกว่า 
730 เมตรพร้อมบ่อพัก 

     9,562,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้าํ การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดลําดับ
ความสําคัญของจังหวัดและเหตุผลความจําเป็น
เร่งด่วน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 18/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 มหกรรมแสดงสินค้าเกษตร
และไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
นครปฐม 

จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรและไม้
ดอกไม้ประดับนครปฐม จํานวน 1 ครั้ง ที่
พระราชวังสนามจันทร ์ 
 - ผู้ประกอบการกลว้ยไม้ ประมาณ 80 ราย 
ไม้ดอกและไม้ประดับรวมถึง พืชผกัและ
ผลไม้ต่างๆ ประมาณ 40 ราย 
 - กลุ่มวิสาหกิจประมาณ 50 ราย 
 - ส่งเสริมอาชีพให้กับบุคคลทั่วไป  
จํานวน 26 รุ่นรุ่นละ 35 ราย  

     5,890,000  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นเป็นการจัดงาน 
event ขนาดใหญ่ ที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 
คนต่อวัน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจ
ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  

  

71 พัฒนาบุคลากรภาคการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม 

อบรมหลักสูตร และพัฒนาการท่องเท่ียว 
ดังนี้ การส่งเสริมและพัฒนาที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Homestay 
ไทย (242,000 บาท) 1 รุ่น 50 คน และจ้าง
เหมา (1) อบรมพัฒนาเมนูอาหารเพื่อการ
ท่องเที่ยว (2.18 ล้านบาท) 3 ครั้งๆ ละ 120 
คน จาก 7 ชุมชน และจัดแฟรมทิป 40 คน 
2 วัน 1 คืน และ (2) อบรมหลักสูตรเทคนิค
การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว (450,000 บาท) 40 คน 7 แห่งๆ
ละ 2 วัน  

     2,872,000  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานท่องเท่ียว
จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น 
การจัดฝึกอบรมพัฒนาการท่องเท่ียว ทีม่ีผู้เข้าร่วม
อบรม 50 คน และจัดกิจกรรมแฟรมทิป รวม 40 
คน จํานวน 2 วัน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
อาจไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  

  

72 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่คลองเจดีย์
บูชา 

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ที่
คลองเจดีย์บูชา โดยดําเนินกิจกรรม  
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ (460,000 บาท) 
2. อบรมพัฒนาทักษะ (150,000 บาท)  
3. จัดตลาดนัดวัฒธรรม ไม่น้อยกวา่ 500 
ราย (220,000 บาท) 
4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ (80,000 
บาท)  
5. ปูายประชาสัมพันธ ์(60,000 บาท) 

       970,000  จังหวัดนครปฐม  ที่ทําการปกครอง
จังหวัด  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ และจัด event ตลาดวัฒนธรรมที่ผู้เข้าร่วม
งานไม่น้อยกวา่ 500 คน ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค.  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 19/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเท่ียว 

1. การสํารวจ ออกแบบ จัดทาํรูปเล่ม 
จัดเก็บข้อมูล จัดทําชุดข้อมูลของหมู่บ้าน/
ชุมชนท่องเท่ียว จาํนวน 60 หมู่บ้าน 
2. ดําเนินการจัดพิมพห์นังสือประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเท่ียวพร้อม VCD บันทึก
ข้อมูล จํานวน 60 หมู่บ้าน ๆ ละ 350 เล่ม 
จํานวนที่พิมพ์ 5,000 เล่ม 100 หน้า พร้อม
ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อออนไลน ์

     2,406,230  จังหวัดนครปฐม สํานักงาน
ประชาสัมพันธจ์ังหวัด

นครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์หมูบ่้าน/ชุมชนท่องเที่ยว  
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนใน
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกต ิ

  

  สร้างงานสร้างอาชีพ สร้าง
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
ให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด 19 (โครงการที่ 1 ของ
เห็นควรสนับสนุน) 

             

    โครงการย่อยที ่1 โครงการร้อยลูกปัด โดย
ฝึกทักษะอาชีพร้อยลูกปัดเพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับคนตาบอด จํานวน 20 คน 1 ครั้ง  

       193,960  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 20 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  

    โครงการย่อยที ่2 เพาะเล้ียงหนูพุก โดย
อบรมการเพาะเล้ียงหนูพุกเพือ่สร้างอาชีพ
ให้กับคนพิการและครอบครัว (อบรมคน
พิการ 40 คน 1 วัน) 

         41,680  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 40 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 20/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์โดย
อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์คนพิการและ
ครอบครัว 40 คน 1 รุ่น ในการประยุกต์ใช้
ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

       165,120  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 40 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  

    โครงการย่อยที ่4 ส่งเสริมการทําขนมไทย 
สร้างรายได้ในครัวเรือนผู้สูงอายุ  โดยการ
อบรมเพื่อให้นําความรู้ไปประกอบอาชพี 
สร้างรายได้  

         84,760  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 40 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  

    โครงการย่อยที ่5 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยพื้นบ้าน โดย
อบรมความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรในการ
รักษาด้านต่างๆ เช่น การทาํแชมพูมะกรูด 
สบู่สมุนไพร 25 คน 1 รุ่น  

         56,780  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 25 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  

    โครงการย่อยที ่6 เกษตรปลอดภัยแปลงใหม่ 
โดยอบรมถา่ยทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุดา้น
เกษตรปลอดภัยแปลงใหม่ การปลูกพืชสวน
ครัว ปุ๋ยอินทรยี์ น้ําหมักชวีภาพ ใหก้ับ
ผู้สูงอายุ จาํนวน 23 คน 1 รุ่น  

         49,580  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 23 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 21/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่7 โครงการส่งเสริมการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร และการส่งเสริม
อาชีพ ของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชมุชน
ท้องถิ่นเช่น การทําขนมสอดไส้ การปลกูผัก 
การทําดอกไม้จันทน์ ให้กบักลุ่มผู้มีรายได้
น้อยในชุมชน 7 อําเภอ ในจังหวัดนครปฐม 
30 คน 30 รุ่น  

     4,140,000  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 900 คน  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และมีค่าใช้จ่ายสูง
อาจไม่คุ้มค่าในการดําเนินงาน  

  

    โครงการย่อยที ่11 โครงการตลาดนัด
ผู้ประกอบการน้อย "ออนไลน์" จังหวัด
นครปฐม อบรมเยาวชน ประชาชนทีว่่างงาน 
จํานวน 30 คน 6 รุ่น  

       244,800  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 180 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  

    โครงการย่อยที ่12 โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มีกลุ่มเปูาหมายเป็นคนในชุมชน  7 อําเภอ 
20 แห่ง 25 คน 20 รุ่น  

       491,500  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 500 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  

    โครงการย่อยที ่13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านการฝึกอาชีพ  โดยการอบรมให้
ความรู้ในการส่งเสริมด้านอาชีพ  เช่น การ
ทําพวงมาลยัผ้าขาวม้า การทําขนมดอก
ลําดวน ใหก้ับผู้สูงอาย ุและครอบครัว 30 
คน 10 รุ่น (1) ค่าวิทยากร เอกชน(บรรยาย) 
(5คน*2ชั่วโมง*10รุ่น = 120,000 บาท)1.2 
ค่าวิทยากร เอกชน (แบ่งกลุ่ม) (10คน*4
ชั่วโมง*10รุ่น = 240,000 บาท)(2) ค่าใช้
สอย = 403,000 บาท(3) ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม = 126,500 บาท 
 

       889,500  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการจัดฝกึอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 300 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นครปฐม หน้า 22/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    โครงการย่อยที ่22 โครงการร่วมส่งเสริม
อาชีพ เช่น การทําอาหาร ให้กับกลุ่มผู้ไร้ที่
พิ่งและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 
จํานวน 30 คน 3 รุ่น  

         90,150  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 90 คน ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  

    โครงการย่อยที ่23 โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านอาชีพเพือ่การพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอบรมการทํา
น้ําสมุนไพร การทําขนมไทยห่อใบตองให้กับ
เด็กในสถานสงเคราะห์ 30 คน 1 รุ่น 

         72,600  จังหวัดนครปฐม  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครปฐม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ที่มีผู้เข้าอบรม 30 คน  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 

  

  พัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาด
ยุคใหม่ (โครงการที่ 2 ของ
เห็นควรสนับสนุน) 

โครงการย่อยที ่4 จัดแสดงและจัดจําหน่าย
สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมงาน 160 คน  
2 ครั้งๆ ละ 5 วัน จํานวนบูธ 65 บูธ/ครั้ง 
ณ วัดไร่ขิง  

       500,000  จังหวัดนครปฐม สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นเป็นการจัดงาน 
event ที่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 160 คนต่อคร้ัง 
มีจํานวนบธู 65 บูธ/ครั้ง ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

  

ปรับลดกิจกรรมและวงเงินสนับสนุนในโครงการ 3 และ 4 396,070   
รวม 73 โครงการ 250,372,380  

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดจันทบรุี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดจันทบุร ี

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

จันทบุรี 415,969,174 81 415,560,400 56 207,035,900 25 208,524,500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 1/55 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดจันทบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาผู้ประกอบการ 
Street Food สู่ความเป็น
มืออาชีพ 

1. ฝึกอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ 
ให้ผู้ประกอบการ Street Food  
เป็นระยะเวลา 2 วัน จำนวน 50 ราย 
2. จัดงานแสดงและจำหนา่ยอาหาร  
Street Food ระยะเวลา 2 วัน จำนวน  
50 ร้าน  

900,000  จังหวัดจันทบุร ี  สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดจันทบุรี  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการ
จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ Street Food 
เพื่อให้ผู้ที่ค้าขายบนบาทวิถี ได้เสริมศักยภาพ 
ยกระดับร้านค้า ให้มีบริการที่ทันสมัย สวยงาม  
และถูกสุขลักษณะ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 50 ราย และเป็น
ข้อเสนอความต้องการจากหอการค้าจังหวัดจันทบุรี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

900,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 2/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน 
(Upskill-Reskill -
Newskill) เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
จังหวัดจันทบุร ี

ฝึกอบรมหลักสูตร การยกระดับฝีมือ  
จำนวน 18 รุ่น ๆ ละ 20 คน แบ่งออกเป็น
ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (5วัน) จำนวน 14 รุ่น 
ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (3วัน) จำนวน 2 รุ่น 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (2วัน) จำนวน 1 รุ่น 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (1วัน) จำนวน 1 รุน่ 
รวมทั้งสิ้น 360 คน กลุ่มเป้าหมาย  
คือ แรงงานในสถานประกอบกิจการ 

1,596,600  จังหวัดจันทบุร ี  สำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจันทบุรี  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขา
อาชีพต่างๆ รว่มกับผู้ประกอบการภาคการผลิต 
และบริการ เพือ่ให้แรงงานสามารถทำงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และปรับตัว
ในการแสวงหารายได้ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีและวกิฤติทางเศรษฐกิจได้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้เสี่ยงตกงาน  
จำนวน 360 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,596,600 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 3/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ขุดลอกคลองระบายนำ้คัน
กั้นน้ำเค็มแหลมสิงห์ ตำบล
ปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 
52,180 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกคลองระบายนำ้คันกั้นน้ำเค็ม 
แหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  
ระหว่าง กม.ที่ 2+300 ถึง กม.ที่ 6+000 

2,000,000  จังหวัดจันทบุร ี  โครงการชลประทาน
จันทบุร ี 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ระบายนำ้และสนับสนุนการประมง กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชนผู้ทำบ่อกุ้ง และบอ่ปลา  
จำนวน 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรนำ้จังหวัดจันทบุรี 

2,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 4/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สายพลิ้ว – ขลุง ตำบล 
ตะปอน - ตำบลเกวียนหัก 
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมสายพลิว้ – ขลุง  
ตำบลตะปอน - ตำบลเกวยีนหัก อำเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ความยาวรวม 6,000 เมตร 

17,326,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสายพลิ้ว-ขลุง  
ตำบลตะปอน-ตำบลเกวยีนหกั อำเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี เพือ่สนับสนุนการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
จำนวน 919 ครัวเรือน เกษตรกร จำนวน 540 
ครัวเรือน รวมทั้งพื้นที่เกษตร จำนวน 2,100 ไร่   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

17,326,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 5/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างธนาคารปูมา้ 
องค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุร ี

กิจกรรมก่อสร้างอาคารธนาคารปูม้า  
ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริดกำหนด 

183,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเกาะเปริด  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการก่อสร้าง
ธนาคารปูม้า เพื่อให้แมปู่ไข่นอกกระดองได้สลัดไข่
และอนุบาลลกูปูก่อนปล่อยออกสู่ทะเลธรรมชาติ 
ซ่ึงชาวประมงสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับ 
ปูม้าที่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนและ
กลุม่ประมงเรือในตำบลเกาะเปริด จำนวน 800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

183,400 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 6/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 พัฒนาศูนย์กลางรวบรวม
และกระจายสินค้าเกษตร 
และเช่ือมโยงการตลาด
ระดับชุมชน โดยทำการต่อ
เติมอาคารตลาดผลไม้เนินสูง 
หมู่ 4 ตำบลเขาววั อำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

ต่อเติมอาคารและปรับปรุงอาคาร  
ขนาดกวา้ง 13.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเนินสูง 
เพื่อกลุ่มเกษตรกรใช้เป็นตลาดกลางซ้ือขาย
ผลผลิตการเกษตร 

1,270,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเนินสูง  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร เพือ่อำนวยความ
สะดวกให้แก่เกษตรกรในการจำหนา่ยผลไม้และเพิ่ม
รายได้ในการจ้างงานให้แก่พนักงานเกบ็/ขนผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ผู้ซ้ือผลไม้ จำนวน 3,000 คน 
เกษตรกร จำนวน 5,000 คน  และผู้ประกอบการ
ค้าผลไม้ จำนวน 1,500 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,270,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 7/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ยกระดับทักษะของ
เกษตรกรเพื่อการทำเกษตร
อินทรีย์ในสวนผลไม้ 

มีการฝึกอบรมเกษตรกรและประชาชน 
จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การเพาะเลี้ยงผึ้ง
สายพันธุ์ชันโรง, การผลิตทุเรียนด้วยระบบ
การเกษตรอินทรีย์, การจำหน่ายและ
ปฏิบัติการเรียนรู้ทำตลาดออนไลน ์

223,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปัถว ี             1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรม
การทำเกษตรอินทรยี์ ผ่านการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง
เพื่อลดปัญหาการผสมเกสรในสวนผลไม้ การผลิต
ทุเรียนด้วยเกษตรอินทรีย ์และการจัดหาตลาด  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสร้างช่องทาง
การตลาดให้แกก่ลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จำนวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

223,500 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 8/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ขุดขยายสระน้ำสาธารณะ 
หมู่ที่ 12 ตำบลปัถวี  อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ขุดขยายสระน้ำสาธารณะ ปริมาณดินขดุ 
ไม่น้อยกวา่ 35,656 ลูกบาศก์เมตร 

896,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปัถว ี             1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการขุดขยายสระน้ำสาธารณะ  
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร 
ในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
จำนวน 571 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรนำ้จังหวัดจันทบุรี  

896,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 9/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 วางท่อน้ำเพื่อชว่ยเหลอื
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
ภาคเกษตร หมู่ที ่4 ตำบล
ทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน 
จังหวัดจันทบุรี  

วางท่อน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลทับไทร อำเภอ 
โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ท่อ HDPE 
Two-Layer Hybrid Recycle Pipe PE 
100 SDR 17 PN 8 ขนาดท่อ  
225 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ยาว 4,500 เมตร  
จำนวน 1 แห่ง 

7,733,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการวางท่อน้ำ HDPE  หมู่ที่ 4 
ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อใหเ้กษตรกร 
มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จำนวน 842 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรนำ้จังหวัดจันทบุรี 

7,733,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 10/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 วางท่อน้ำเพื่อชว่ยเหลอื
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
ภาคเกษตร หมู่ที ่3 และ 
หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างคีรี  
อำเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี  

วางท่อน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที ่4 ตำบลอ่างคีรี 
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ทอ่ 
HDPE Two-Layer Hybrid Recycle Pipe 
PE 100 SDR 17 PN 8 ขนาดท่อ 
225 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ยาว 4,000 เมตร 
จำนวน 1 แห่ง 

6,894,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการวางท่อน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 
ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้
สำหรับทำการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเปน็เกษตรกร 
จำนวน 842 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรนำ้จังหวัดจันทบุรี 

6,894,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 11/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 วางท่อน้ำเพื่อชว่ยเหลอื
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
ภาคเกษตร หมู่ที ่5 และ 
หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแกว้ 
อำเภอทา่ใหม่ จังหวัด
จันทบุร ี 

วางท่อน้ำ หมู่ที่ 5 และหมู่ที ่6 ตำบล 
เขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดย
ใช้ท่อ HDPE Two-Layer Hybrid Recycle 
Pipe PE 100 SDR 17 PN 8 ขนาดท่อ  
315 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) ยาว 5,000 เมตร 
จำนวน 1 แห่ง 

15,957,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการวางท่อน้ำ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 
ตำบลเขาแกว้  เพื่อให้เกษตรกรมีนำ้ใช้สำหรับ 
ทำการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
จำนวน 1,063 คน (410 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนกุรรมการ
ทรัพยากรนำ้จังหวัดจันทบุรี 

15,957,000 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายวังหิน ซอย 4 
หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน ตำบล 
วังโตนด อำเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
วังหิน ซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน ตำบล 
วังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
825.00 เมตร 

2,907,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังโตนด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสรมิ- 
-เหล็ก ถนนสายวังหิน ซอย 4 หมู่ที ่6 บา้นวังหิน 
ตำบลวังโตนด เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,100 คน และ
เกษตรกร จำนวน 400 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

2,907,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 12/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาย 1/1 หมู่ที ่9 
บ้านหินกอง ตำบลวังโตนด 
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 
1/1 หมู่ที่ 9 บ้านหินกอง ตำบลวังโตนด 
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
364.00 เมตร 

1,006,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังโตนด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก ถนนสาย 1/1 หมู่ที่ 9 บ้านหินกอง ตำบล 
วังโตนด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,200 ราย และ
เกษตรกร จำนวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,006,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 13/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายวุ้งสาริกา 
ซอย 2 หมู่ที ่7  
บ้านวุ้งสาริกา ตำบลวังโตนด 
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
วุ้งสาริกา ซอย 2 หมู่ที่ 7 บา้นวุ้งสาริกา 
ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุรี กวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 778.00 เมตร 

2,230,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังโตนด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ถนนสายวุ้งสาริกา ซอย 2 หมู่ที ่7  
บ้านวุ้งสาริกา ตำบลวังโตนด เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนและขนส่ง
สินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน 
และเกษตรกร จำนวน 250  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

2,230,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 14/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนสายวังหิน  
ซอย 1 หมู ่6 บ้านวังหิน 
เช่ือมสายหนองสีงา ซอย 4  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองสีงา 
ตำบลวังโตนด  
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
สายวังหิน ซอย 1 หมู่ 6 บ้านวังหิน เช่ือม
สายหนองสีงา ซอย 4 หมู่ที่ 8  
บ้านหนองสีงา ตำบลวังโตนด  
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 995.00 เมตร 

2,697,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังโตนด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนสายวังหิน ซอย 1 
หมู่ 6 บ้านวังหิน เช่ือมสายหนองสีงา ซอย 4  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองสีงา ตำบลวังโตนด เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและ
ขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 500 คน และเกษตรกร 150 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

2,697,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 15/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ
หนองแฟบ บ้านทุ่งดิน
เหนียว หมู่ที่ 2 ตำบล
มะขาม อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุร ี

ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง  
94.37 เมตร ยาว 134.93 เมตร ลึก 5 เมตร  
ลาดเอียง 1 : 1.5 หรือ ปริมาตรดินขุด 
41,401 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
แบบศูนย์กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ- 
-ภัยเขต 17 จำนวน 1 แห่ง 

1,644,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลมะขาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการขุดสระเก็บนำ้สาธารณะ 
หนองแฟบ บ้านทุ่งดินเหนียว หมู่ที ่2 ตำบลมะขาม 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 250 คน และเกษตรกร  
จำนวน 363 คน 170 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรนำ้จังหวัดจันทบุรี 

1,644,200 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 16/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนอกเขา-บา้นคลองขุด 
(หมู่ที่ 2 เช่ือมหมู ่9) พร้อม
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบล
คลองขุด อำเภอทา่ใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านเตาหมอ้ 
(หมู่ 2 เช่ือมต่อหมู ่9) พร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลคลองขุด อำเภอทา่
ใหม่ จังหวัดจันทบุร ีขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 1,440.00 เมตร พร้อมไหล่ทาง  
ข้างละ 1.00 เมตร 

9,372,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองขุด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนอกเขา-บา้นคลองขุด (หมู่ที่ 2 เช่ือมหมู่ 9) 
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อใช้สำหรับการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ 
และ ลองกอง  รวมทั้งสนับสนุนการทอ่งเท่ียวชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็น จำนวน 5,000 คน และ
เกษตรกร 1,000 คน และผู้ประกอบการ  
จำนวน 500 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

9,372,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 17/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือ
หวายเฉลิมพระเกยีรติด้วย
การซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In Place 
Recycling สายทัพนคร-
คลองขวาง หมู่ที่ 6 เช่ือมหมู่
ที่ 9 ตำบลปัถวี อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In Place Recycling) สาย
ทัพนคร-คลองขวาง ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ความยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 12,000 ตารางเมตร 

6,166,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปัถว ี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก- 
-คอนกรีต  สายทัพนคร-คลองขวาง เพือ่อำนวย
ความสะดวกให้แก่นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่คลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ และขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,072 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

6,166,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 18/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางซอยป่าค่าย 
หมู่ที่ 3 เช่ือมหมู่ที ่13 และ
หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งขนาน 
อำเภอสอยดาว  
จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ซอยป่าค่าย หมู่ที ่3 เช่ือมหมู่ที ่13 และหมู่
ที่ 16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุร ีขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสว่น
ตำบลทุ่งขนาน 

3,960,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งขนาน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก สายทางซอยปา่ค่าย หมู่ที ่3 เช่ือมหมู่ที่ 13 
และหมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 840 คน เกษตรกร จำนวน  
1,000 คน 656 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรรวม  
4,506 ไร่ และผู้ประกอบการ จำนวน 20 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

3,960,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 19/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรอบวงแหวน  
หมู่ 2 บ้าน วังกระแพร 
ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำ
ร้อน จังหวัดจันทบุรี 

ดำเนินการต่อเติมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 650 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลทับไทร 

1,987,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลทับไทร           1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก ซอยรอบวงแหวน หมู่ 2 บา้น วังกระแพร 
ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนและขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลองกอง 
มะไฟ ลิ้นจี่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 558 คน 
เกษตรกร จำนวน 250 คน พื้นที่เกษตรรวม 
10,000 ไร่ และผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,987,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 20/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสอยดาวนิมิตร 5 
หมู่ที่ 5 ตำบลจันทเขลม 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุร ี

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสอยดาวนิมิตร 5 หมู่ที ่5  
ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ  
จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,140 ตารางเมตร 

3,301,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
จันทเขลม    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กซอยสอยดาวนิมิตร 5 หมู่ที่ 5 ตำบลจันทเขลม 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 1,000 คน 
เกษตรกร จำนวน 340 ครัวเรือน และ  
พ่อค้าคนกลาง จำนวน 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

3,301,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 21/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสะทอ้น 10  
หมู่ที่ 3 ตำบลจันทเขลม 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสะท้อน 10 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทเขลม 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร 

4,005,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
จันทเขลม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ซอยสะทอ้น 10 หมูที ่3 ตำบลจนัทเขลม 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 1,500 คน 
เกษตรกร จำนวน 276 ครัวเรือน และ  
พ่อค้าคนกลาง จำนวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

4,005,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 22/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย
สุขุมวิท-เขาดินแดง หมู่ 3 
เช่ือมต่อหมู่ 1 ตำบล 
สองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี

ซ่อมสร้างผิวทาง สายสุขุมวิท-เขาดินแดง 
หมู่ที่ 3 เช่ือมหมู่ที ่1 ตำบลสองพี่นอ้ง 
อำเภอทา่ใหม่ ผิวทางกวา้ง 5.00 เมตร 
ความยาวรวม 908 เมตร 

1,740,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สองพี่น้อง    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย
สุขุมวิท-เขาดินแดง หมู่ 3 เช่ือมต่อหมู่ 1 ตำบล 
สองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ เพือ่อำนวยความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า
เกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
1,360 คน เกษตรกร จำนวน 500 คน และ 
ผู้ประกอบการ 250 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,740,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 23/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายเนินกลาง  
หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุร ี 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
150.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 116.00 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
464.00 ตารางเมตร 

592,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพลิ้ว              1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก ถนนสายเนินกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลคลอง
น้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า
เกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
1,500 คน เกษตรกร 1,100 คน และนักท่องเที่ยว 
จำนวน 5,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

592,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 24/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จบ.ถ. 15 
-024 ซอย 1 หมู่ที ่7 ตำบล
ตะเคียนทอง อำเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จบ.ถ. 15-024 ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบล
ตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกฏู  
จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร 

1,737,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล
ตะเคียนทอง    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์- 
-ติกคอนกรีต จบ.ถ. 15 -024 ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบล
ตะเคียนทอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 832 คน และ 
เกษตรกร 326 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

1,737,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 25/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์- 
-ติกคอนกรีต สายบา้น 
เขาหอม - บา้นคลองคต 
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ 
โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
6.00 - 8.00 เมตร  
ยาว 3+000 กิโลเมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 22,000  
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี) 

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
เขาหอม - บา้นคลองคต ตำบลโป่งน้ำรอ้น 
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 3+000 
กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 22,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 

11,395,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีตสายบ้านเขาหอม - บ้านคลองคต ตำบลโป่ง
น้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า
เกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 296 คน 
เกษตรกร 829 คน พื้นที่เกษตรรวม 10,413 ไร่ 
และผู้ประกอบการจำนวน 8 แห่ง  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

11,395,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 26/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตะบกโพรง-ตะ
บอกแตก รหัสทางหลวง 
จบ.ถ.50-032 หมู่ 4  
ตำบลซ้ึง อำเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 745 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,725 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง  
0.50 เมตร  

2,362,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลซ้ึง  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กสายตะบกโพรง-ตะบอกแตก รหัสทางหลวง 
จบ.ถ.50-032 หมู่ 4 ตำบลซ้ึง อำเภอขลุง  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชนและการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่
และตำบลใกล้เคียง จำนวน 580 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

2,362,500 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 27/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ทางสาธารณะ
ประโยชน์ที่ตำบลอ่างคีรี 
อำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งตกซก – ทุ่งตาอิน หมู่ที ่8  
ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 2,490.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินไหล่ทาง กว้างข้างละ  
0.50 เมตร จำนวน 2 ขา้ง หรือมีปริมาณ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 12,450.00  
ตารางเมตร 

7,904,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลอ่างคีร ี           1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กสายทุ่งตกซก – ทุ่งตาอิน หมู่ที่ 8 ตำบล 
อ่างคีรี อำเภอมะขาม เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 750 คน 
ผู้ประกอบการ 100 ราย ผู้ด้อยโอกาส 300 คน 
และเกษตรกร 1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

7,904,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 28/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง จบ.ถ. 
27-034  สายบา้น 
คลองน้ำเป็น - บา้นตาเรียว 
หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง อำเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ี

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร  กวา้ง 5 เมตร ยาว  
600 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 

2,019,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพลวง             1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม- 
-เหล็ก รหัสสายทาง จบ.ถ. 27-034  สายบ้าน 
คลองน้ำเป็น - บา้นตาเรียว หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 50 ครัวเรือน 
เกษตรกร จำนวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
 
  

2,019,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 29/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 เพิ่มศักยภาพเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรซอย
หลังโรงเรียน หมู่ที่ 1-2 
ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุร ี

จุดที่1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,077 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 4,308 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม (Box culver) 
ชนิดใต้ผิวจราจร มาตรฐานอุตสาหกรรม 
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร จำนวน  
6 ท่อน จุดที่ 2 จุดเชื่อมต่อซอยตรอกโสน 
3/1 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร  

3,090,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตรอกนอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1-2 ตำบลตรอกนอง 
อำเภอขลุง เพือ่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน กลุ่มเกษตร
แปลงใหญ่มังคุดตรอกนอง 200 คน 49 ครัวเรือน 
กลุ่มเกษตรกรทุเรียน จำนวน 200 ครัวเรือน และ
ผู้ประกอบการ จำนวน 45 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

3,090,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 30/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบึงชนังบน หมู่ที่ 6 
ตำบลเทพนิมิต อำเภอ 
โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 
เช่ือม หมู่ที่ 8 บา้นคลองเร่ว 
ตำบลหนองตาคง อำเภอ 
โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุร ี

ดำเนินการก่อสร้างถนน กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร  
แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ตามแบบ
แปลนแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด 

9,504,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทพนิมิต  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนลาดยางพาราแอส- 
-ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบึงชนังบน หมู่ที ่6 ตำบล
เทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนและขนส่ง
สินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
จำนวน 563 คน และเกษตรกร จำนวน 250 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

9,504,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 31/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยพังงอน 10/1  
หมู่ 3 บ้านพังงอน ตำบล 
ทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน 
จังหวัดจันทบุร ี

ดำเนินการต่อเติมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว  
650 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลทับไทร 

1,987,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลทับไทร           1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก ซอยพังงอน 10/1 หมู่ 3 บ้านพังงอน  
ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนและขนส่ง
สินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 986 คน 
เกษตรกร จำนวน 500 คน และผู้ประกอบการ  
จำนวน 250 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,987,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 32/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-
-เหล็ก สายบ้านสามสิบ-
บ้านคลองขนุน หมู่ที่ 3  
บ้านสามสิบพัฒนา  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 150 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนแผนผังที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านสามสิบ-บา้นคลองขนุน หมู่ที ่3 
บ้านสามสิบพัฒนา ขนาด กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 750 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งน้ำร้อน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็กสายบ้านสามสิบ-บ้านคลองขนุน หมู่ที่ 3 
บ้านสามสิบพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 619 ราย เกษตรกร 
จำนวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 33/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยขา้งปักหลัก  
หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 655 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,620 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง 

1,793,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลมะขาม
เมืองใหม่  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก ซอยข้างปักหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม เพือ่อำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรบา้นคอกรัก 
จำนวน 850 คน 650 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,793,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 34/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ปรับปรุงผิวทางชนิด 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายน้ำรัก-บ้านไทย หมู ่1 
ตำบลท่าหลวง อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.05 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 0.575 
กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 
4,600 ตารางเมตร 

1,793,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลท่าหลวง  1) หน่วยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน 
สายน้ำรัก-บ้านไทย หมู ่1 ตำบลทา่หลวง อำเภอ
มะขาม เพือ่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จำนวน 313 คน และเกษตรกร 
จำนวน 80 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,793,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 35/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายช่องกะพัด - 
บ้านหินดาด ตำบล 
แก่งหางแมว เชื่อมตำบล 
ขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 8.00 เมตร  
ยาว 3+045 กิโลเมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 24,360 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายช่องกะพัด - บ้านหินดาด ตำบล 
แก่งหางแมว เชื่อมตำบลขุนซ่อง อำเภอ 
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3+045 กโิลเมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
24,360 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 

13,312,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรบัการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์ติก-  
-คอนกรีต สายช่องกะพัด - บ้านหินดาด  
ตำบลแก่งหางแมว เช่ือมตำบลขุนซ่อง  
อำเภอแก่งหางแมว เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จำนวน 396 คน และพื้นที่เกษตรประเภทข้าว 
จำนวน 768 ไร่ พืชไร่ จำนวน 3,510 ไร ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

13,312,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 36/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลองขวาง  
ซอย 1 หมู่ที ่5  
บ้านคลองขวาง ตำบลแสลง 
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุร ี 

มีขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทาง ยาว 500.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน
โครงการ จำนวน 1 ปา้ย ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบเลขที่ ทถ-2-204   

1,205,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลแสลง  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก สายคลองขวาง ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้าน 
คลองขวาง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
จำนวน 100 คน 20 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,205,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 37/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภค  
จากคลองเวฬุ ลงมายัง 
คลองมะทาย หมู่ที ่12 
ตำบลปัถว ีอำเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุร ี

เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภค จากคลองเวฬุ ลงมายังคลองมะทาย 
หมู่ที่ 12 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุร ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
6 นิ้ว ระยะทาง 5,500 เมตร พร้อมฝังกลบ 

4,334,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปัถว ี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการวางท่อส่งน้ำจากคลองเวฬุ  
ลงมายังคลองมะทาย หมู่ที ่12 ตำบลปถัวี  
อำเภอมะขาม เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำ
การเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร  
จำนวน 536 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรนำ้จังหวัดจันทบุรี 

4,334,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 38/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 วางท่อ PE เพื่อผันน้ำจาก
คลองบ่อเวฬุมาลงยังคลอง
สาธารณะและสระนำ้
สาธารณะ หมู่ที่ 1  
ตำบลปัถว ีอำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุร ี

การวางท่อ PE เพือ่ผันน้ำจากคลองบ่อเวฬุ
มาลงยังคลองสาธารณะและสระน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
6 นิ้ว ระยะทาง 13,500 เมตร  
พร้อมฝังกลบ 

10,632,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปัถว ี     1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการวางท่อ PE เพื่อผันนำ้จาก 
คลองบ่อเวฬุมาลงยังคลองสาธารณะและสระน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม  
เพื่อสนับสนุนการกระจายน้ำสำหรับการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 765 คน และ
ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดจันทบุร ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

10,632,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 39/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ปรับปรุงถนนบลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
รหัสสายทาง จบ.ถ. 27-026 
สายบ้านตะเคียนทอง  
ตอน 1 หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ  
จังหวัดจันทบุร ี

ปรับปรุงถนนบลาดยางแอสฟัลท์ติก- 
-คอนกรีต (Overlay) รหัสสายทาง  
จบ.ถ. 27-026 สายบา้นตะเคียนทอง  
ตอน 1 หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง อำเภอ 
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ีขนาดผวิจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร หนา  
0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร 

655,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพลวง     1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนสายทาง  
จบ.ถ. 27-026 สายบา้นตะเคียนทอง ตอน 1  
หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและ
ขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 50 ครัวเรือน เกษตรกร จำนวน 100 คน  
และผู้ประกอบการ จำนวน 20 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

655,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 40/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายพญาบน – ซอย 1 
หมู่ที่ 1 ตำบลฉมัน อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
5 เมตร ยาว 1,014 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,070 ตารางเมตร   

3,513,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลฉมัน      1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก สายพญาบน – ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลฉมัน 
อำเภอมะขาม เพือ่อำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 50 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

3,513,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 41/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายชำตาสุข ซอย1 
หมู่ที่ 6 บ้านชำโสม ตำบล
แสลง อำเภอเมืองจันทบุร ี
จังหวัดจันทบุรี  

มีขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน  
1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง  
แบบเลขที่ ทถ-2-204   

723,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลแสลง              1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายชำตาสุข ซอย1 หมู่ที่ 6 บา้นชำโสม 
ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชนและขนส่ง
สินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
จำนวน 100 คน 20 ครัวเรือน เกษตรกร  
จำนวน 300 คน 50 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรรวม  
จำนวน 800 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

723,800 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 42/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ปรับปรุงถนนบลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
รหัสสายทาง จบ.ถ. 27-109 
สายเทางเข้าฝายน้ำล้นแม่นำ้
จันทบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุร ี

ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก- 
-คอนกรีต ขนาดผวิจราจร  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 507 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,535 ตารางเมตร 

910,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพลวง             1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนรหัสสายทาง 
จบ.ถ. 27-109 สายเทางเข้าฝายน้ำล้นแม่น้ำ
จันทบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จำนวน 20 ครัวเรือน เกษตรกร
จำนวน 50 คน  ผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  

910,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 43/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร ซอย 
ทุ่งระหงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบล
ตรอกนอง อำเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 394.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,576  
ตารางเมตร ขยายไหล่ทางจำนวน 2 จุด  
จุดที่ 1 ขนาดกวา้ง 3.40 เมตร ยาว  
60.00 เมตร ลึก 1.60 เมตร จุดที่ 2  
ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร ยาว 22.00 เมตร 
ลึก 1.30 เมตร วางท่อระบายน้ำจำนวน  
2 จุด จุดที่ 1 ขนาดท่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมเรียงหิน
ใหญ่ปากท่อ 2 ด้าน จุดที่ 2 ขนาดท่อเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 9 ทอ่น    

1,233,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตรอกนอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก ซอยทุ่งระหงษ ์หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง 
อำเภอขลุง เพือ่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มังคุด- 
-ตรอกนอง จำนวน 49 ครัวเรือน และเกษตรกร 
จำนวน 80 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรรวม  
1,078 ไร่ และผู้ประกอบการ จำนวน 30 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,233,500 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 44/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายฉมัน–วังอ้ายดำ 
หมู่ที่ 3 ตำบลฉมัน อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร 

4,525,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลฉมัน      1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก สายฉมัน–วังอ้ายดำ หมู่ที ่3 ตำบลฉมัน 
อำเภอมะขาม เพือ่อำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 50 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

4,525,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 45/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- 
-เหล็ก หมู่ที ่7 บา้นแกว้  
ซอย 2 ตำบลแสลง อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี

มีขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 286.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  
1,430 ตารางเมตร   

885,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลแสลง             1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแก้ว ซอย 2 ตำบลแสลง  
อำเภอเมืองจันทบุรี เพือ่อำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 250 คน 50 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที  
 
   

885,200 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 46/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง  
จบ.ถ. 27-116 ซอย 9  
หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง อำเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ี

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว  
250 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร 

677,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพลวง    1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม- 
-เหล็ก รหัสสายทาง จบ.ถ. 27-116 ซอย 9 หมู่ที ่6 
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่ออำนวย 
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและ
ขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 20 ครัวเรือน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
จำนวน 10 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

677,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 47/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตลิ่งชัน–ซอย 1 
หมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
5 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร  

4,338,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลฉมัน      1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก สายตลิ่งชัน–ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลฉมัน 
อำเภอมะขาม เพือ่อำนวยความสะดวกใน 
การเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 50 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
 
 
 
  

4,338,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 48/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- 
-เหล็ก สายทางซอย 3 
เช่ือมต่อซอยทรัพย์สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 8 เช่ือมหมู่ที ่12 และ
หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งขนาน 
อำเภอสอยดาว  
จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอย 3 เช่ือมต่อซอยทรัพย์สมบรูณ์ 
หมู่ที่ 8 เช่ือมหมู่ที ่12 และหมู่ที ่15 ตำบล
ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุี  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสว่น
ตำบลทุ่งขนาน  

3,897,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งขนาน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก สายทางซอย 3 เช่ือมต่อซอยทรพัย์สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 8 เช่ือมหมู่ที ่12 และหมู่ที ่15 ตำบลทุ่งขนาน 
อำเภอสอยดาว เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 840 คน  
เกษตรกร จำนวน 1,000 คน  และผู้ประกอบการ 
จำนวน 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

3,897,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 49/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำใน
พื้นที่ชุมชนรอยต่อ  
5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) 
จังหวัดจันทบุรี ตำบลพวา 
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุร ี

1. ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร  
ความยาว 5 เมตร จำนวน 36 แห่ง  
ปริมาณเก็บกักนำ้เพิ่มขึ้น 453.60  
ลูกบาศก์เมตร (ฝายจุน้ำแห่งละ 12.6 
ลูกบาศก์เมตร จำนวน 36 แห่ง) 
(1,260,000 บาท) 
2. ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งฝายถาวร  
(636,300 บาท) 
3. ปลูกไม้ดอกสีเหลือง (ต้นทองอุไร) ริมสอง
ฝั่งตลิ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติและปรับภูมทิัศน์ 
(160,700 บาท) 

2,057,000  จังหวัดจันทบุร ี  สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
จันทบุร ี 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างฝายต้นน้ำกึง่ถาวร การ
ปลูกหญ้าแฝก และการปลูกต้นทองอุไรริมตลิ่ง เพื่อ
เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตร 
รวมทั้งสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศน์ชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 4,879 คน และเกษตรกร 144 ครัวเรือน 
รวมทั้งพื้นที่เกษตร จำนวน 3,600 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  และผา่นมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรนำ้จังหวัดจันทบุรี  

2,057,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 50/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- 
-เหล็ก ซอยหนองรี 2  
หมู่ 10 ตำบลท่าชา้ง อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 540 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีก่่อสร้างไม่น้อย
กว่า 3,240 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1) 
ตามแบบงานกอ่สร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าชา้ง พร้อมปา้ยโครงการ 

2,113,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองรี 2 หมู ่10 ตำบลท่าชา้ง อำเภอเมือง
จันทบุรี เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทาง 
การเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
จำนวน 2,600 คน และเกษตรกร 570 คน รวมทั้ง
พื้นที่เกษตร 1,500 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

2,113,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 51/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- 
-เหล็ก บริเวณซอยแหลม
สิงห์ 16 หมู่ที่ 8 ตำบล
ปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยแหลมสิงห์ 16 หมู่ที ่8 ตำบล
ปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,600.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาล) 

1,095,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปากนำ้
แหลมสิงห์              

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก บริเวณซอยแหลมสิงห์ 16 หมู่ที ่8 ตำบล
ปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ เพือ่สนับสนุน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และอำนวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 1,010 คน รวมทั้ง
พื้นที่เกษตร 30 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

1,095,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 52/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ปรับปรุงถนนผิวจราจร 
Single เป็นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนาเสาร์ หมู่ที่ 1  
บ้านตรอกเพาะ ตำบล 
มาบไพ อำเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุร ี

ปรับปรุงถนนผิวจราจร Single เป็นผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 418.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,672.00 ตารางเมตร ไหล่ทางธรรมชาติ 

956,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมาบไพ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. เป็นการสร้าง
งานสร้างอาชีพ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนสายนาเสาร์  
หมู่ที่ 1 บ้านตรอกเพาะ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง 
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และ
อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 800 คน และ
เกษตรกร 500 คน รวมทั้งพื้นที่เกษตร 2,000 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

956,200 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 53/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ- 
-คอนกรีต ซอยตากสิน 3 
ออกตากสิน 5 หมู ่2 ตำบล
ท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 770 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นทีก่่อสร้างไม่น้อย
กว่า 3,850 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1) 
ตามแบบงานกอ่สร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าชา้ง  

2,561,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอน- 
-กรีต ซอยตากสิน 3 ออกตากสิน 5 หมู ่2 ตำบล 
ท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี เพือ่สนับสนนุการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร และอำนวยความสะดวกใน
การเดินทางของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 2,164 คน และเกษตรกร  
1,300 คน รวมทั้งพื้นที่เกษตร 3,500 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

2,561,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 54/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ก่อสร้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองปากงาย - หนอง
ย่านาง ตำบลวังสรรพรส 
เช่ือมตำบลมาบไพ  

ก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปากงาย-หนองย่านาง หมู่ 4  
บ้านดอน ตำบลวังสรรพรส เชื่อมตำบลมาบ
ไพ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
8,000 ตารางเมตร 

5,140,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังสรรพรส  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองปากงาย - หนองยา่นาง 
ตำบลวังสรรพรส เชื่อมตำบลมาบไพ เพือ่สนับสนุน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร  
1,500 คน รวมทั้งพื้นที่เกษตร 5,000 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

5,140,000 



 เห็นควรสนับสนุน จันทบุร ีหน้า 55/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเกาะหนองบวั 5 
หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะ
หนองบัว 5 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุร ี ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,320 ตารางเมตร จำนวน 1 
สายทาง 

1,602,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลมะขาม
เมืองใหม่     

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม- 
-เหล็ก ซอยเกาะหนองบัว 5 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม 
อำเภอมะขาม เพือ่สนับสนุนการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร และอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 1,693 คน และเกษตรกร 530 คน รวมทั้ง
พื้นที่เกษตร 525 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ 
ได้ทันที 

1,602,000 

รวม 56 โครงการ 207,035,900  207,035,900 
 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน จันทบุรี หน้า 1/13 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดจันทบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพชุมชน 
ผ่านการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและสินค้าจาก 
อัตลักษณ์ชุมชน 

1. เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการชุมชน 
1.1 เพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเท่ียวสูว่ิสาหกิจ
เพื่อสังคมต้นแบบ (อบรม และศึกษาดูงาน 
จ านวน 4 วัน 3 คืน) 
1.2 เพิ่มมูลค่ากิจกรรมการท่องเท่ียว (Tour)  
(จ านวน 3 วัน 2 คืน)  
1.3 พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
อาหาร (Local Food) และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(Handicraft) และสร้างการรับรู้อาหารพื้น
ถิ่นและจัดตัง้ครัวชุมชน 
1.4 สร้างความปลอดภัยในการรองรับ
นักท่องเที่ยว (ฝกึอบรม) จ านวน 3 วัน 
2. ยกระดับชุมชนเพื่อรองรับนักทอ่งเที่ยว 
2.1 ปรับภูมิทัศน์ของชุมชน (ค่าวัสดุ และ
ค่าจ้างแรงงานในชุมชน 10 คน/60วัน) 
2.2 ฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน อย่างน้อย 20 คน 
3. การตลาดและประชาสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงภาคี 
3.1 เปิดตัวโครงการร่วมกับหนว่ยงานภาคี
และสื่อมวลชน จ านวน 1 ครั้ง 
3.2 จัดกิจกรรมทดสอบการท่องเท่ียว 
(Familiarized Trip and Test Tour)  
3 วัน 2 คืน 
3.3 เช่ือมโยงโอกาสทางธุรกิจ 

5,086,450  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนผ่านเส้นทางการทอ่งเที่ยว  
โครงการไม่ชัดเจนในความเหมาะสมและความ
คุ้มค่าในการด าเนินการ รวมทั้งในแผนการใช้
จ่ายเงินมีการระบุเป็นรายไตรมาส อกีทัง้ยังไม่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนและเหมาะสมกับชว่ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
ฝุาวิกฤต ิCOVID -19 
(Chantaburi Fair 2021)  

จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าและบรกิาร 
" จันทบุรี แฟร์ 2021 " ในช่วงเดือน 
ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 5 วัน  
บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

7,000,000  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดจันทบุร ี 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
แสดงและจ าหนา่ยสินค้าและบริการ โครงการ 
ไม่ชัดเจนในความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการ โดยการด าเนินโครงการนี้จะมีการ
รวมตัวของคนจ านวนมาก ในกิจกรรมการแสดง
และจ าหนา่ยสินค้า จ านวนไม่น้อยกวา่ 200 คูหา 
ซ่ึงไม่ชัดเจนในความเหมาะสมของมาตรการปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  

3 ยกระดับผู้ประกอบการสู่
ตลาดออนไลน์ 
มาตรฐานสากล 

1. การจัดอบรมโครงการ  
“ยกระดับผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์
มาตรฐานสากล” 
2. การจัดท าคลิปและประชาสัมพันธ์ 
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดจันทบุร ี
3. การจัดระบบการตรวจสอบยอ้นกลับและ
ช่องทางการร้องเรียน 
4. จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกจิออนไลน ์
(Online Business Matching) 
5.จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้ากับ
ผู้ประกอบการในจังหวัดอื่น 

3,000,000  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดจันทบุร ี 

  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
ผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน ์โครงการไม่ชัดเจน
ในความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
และยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเหมาะสม 
กับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ และท า
การตลาด  

จัดซื้อห้องเย็น ขนาด กว้าง x ยาว x สูง  
3.6 x 4.8 x 3 เมตร จ านวน 1 ห้อง 
สามารถเก็บผลผลิตการเกษตรเพื่อรอการ
แปรรูปจ านวน 5 ตัน (เนื้อแกะแล้ว)  

698,950  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุร ี 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดหาปัจจัย
การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืช
สมุนไพรบ้านเกาะลอย จ านวน 15 คน และผู้ปลูก
ไม้ผลในอ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 100 คน 
โครงการไม่ชัดเจนเหมาะสมและความคุ้มค่า 
ในการด าเนินการ งบประมาณส่วนใหญ ่ 
จ านวน 620,600 บาท เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ห้องเย็น  

  

5  Chanthaburi Business 
Networking Application 
(CBN Application) 

1. ค่า Native Mobile Application  
บน IOS และ Android  
2. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผลิต Content ลงใน 
Application 
3. ค่าจัดอบรมแนะน าการใช้งาน 
Application จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน 
4. ค่าเช่า Database เก็บข้อมูล  
ระยะเวลา 4 เดือน 

2,500,000  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดจันทบุร ี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิต 
Application โดยสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด 
โครงการไม่ชัดเจนเหมาะสมและความพร้อมของ
การบ ารุงรักษา CBN Application      

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน จันทบุรี หน้า 4/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ขยายระบบจา่ยน้ าประปาใน
พื้นที่บ้านมั่นคงศิริธรรม  
หมู่ที่ 3  ต าบลเกาะขวาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

วางท่อขนาด 160 มิลลิเมตร ความยาว 
1,704 เมตร , ท่อขนาด 110 มิลลิเมตร 
ความยาว 1,090 เมตร 

3,140,000  จังหวัดจันทบุร ี  การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาจันทบุร ี 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายระบบ
จ่ายน้ าประปาในพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงศิริธรรม 
โครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและชุมชน  

  

7 ขยายระบบจา่ยน้ าประปา 
ในพื้นที่หมู่บ้านมั่นคง 
เกาะขวางยั่งยืน บริเวณ 
ถนนอ่างหินเกาะตะเคียน  
ต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุร ี

วางท่อขนาด 225 มิลลิเมตร ความยาว  
180 เมตร , ท่อขนาด 160 มิลลิเมตร 
ความยาว 7 เมตร , ท่อขนาด  
110 มิลลิเมตร ความยาว 745 เมตร 

1,100,000  จังหวัดจันทบุร ี  การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาจันทบุร ี 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายระบบ
จ่ายน้ าประปาในพื้นที่หมู่บ้านมั่นคงเกาะขวางยั่งยืน 
โครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและชุมชน  

  

8 ขยายระบบจา่ยน้ าประปาใน
พื้นที่บ้านมั่นคง ต าบล 
เกาะขวาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุร ี

วางท่อขนาด 160 มิลลิเมตร ความยาว  
610 เมตร วางท่อขนาด 110 มิลลิเมตร 
ความยาว 280 เมตร  

1,000,000  จังหวัดจันทบุร ี  การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาจันทบุร ี 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายระบบ
จ่ายน้ าประปาในพื้นที่บ้านมั่นคง โครงการ 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน จันทบุรี หน้า 5/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 วางท่อเสริมแรงดันจาก 
ถนนญาณวิโรจน์ถึงหมูบ่้าน
เสม็ดงาม และสวน
พฤกษศาสตร์ปุาชายเลน- 
-นานาชาติ รัชกาลที ่9  
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

วางท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง  
315 มิลลิเมตร ความยาว 1,580 เมตร และ
วางท่อเสริมแรงดันขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง
225 มิลลิเมตร รวมความยาว 6,550 เมตร 

13,110,000  จังหวัดจันทบุร ี  การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาจันทบุร ี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
เสริมแรงดันจากถนนญาณวิโรจนถ์ึงหมู่บ้าน 
เสม็ดงาม และโครงการสวนพฤกษศาสตร์ปุาชาย- 
-เลนนานาชาติ รัชกาลที่ 9 โครงการไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น 
และชุมชน   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน จันทบุรี หน้า 6/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
กลุ่มเปราะบางที่เป็น
ผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุร ี 

ฝึกอบรมอาชพีผู้สูงอาย ุจ านวน 10 แหง่ 
รวมจ านวน 500 คน โดยมีกิจกรรม 
1. จัดประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย  
3 ครั้ง 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพผู้สูงอายุ  
การสร้างรายได้ มีความสุขจากการขาย
สินค้า และการสร้างตรายี่ห้อสินค้า และ
ช่องทางการจ าหนา่ยสินค้าทางออนไลน์ 
สินค้าโอทอปที่ติดตลาด 
3. ฝึกอบรมอาชพีผู้สูงอาย ุหลักสูตรการ 
ท าอาชีพของแต่ละพื้นทีก่ าหนด 4 ครั้ง  
4. ลงพื้นที่ติดตามผลและคืนข้อมูลชุมชน 
จ านวน 3 ครั้ง 
5. ส ารวจ รวบรวมขอ้มูล และพัฒนา
ฐานข้อมูล  
6. เวทีถอดบทเรียน สรุปผลการด าเนินงาน/
ค้นพบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มอบรางวัลใหก้ับ
ตัวแทนแต่ละพื้นที ่
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ ์เปิดช่องทาง
การจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์/วิทยุชุมชน 

3,500,000  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดจันทบุร ี 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน โครงการไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและความคุ้มค่าในการด าเนินการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน จันทบุรี หน้า 7/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว
เชิงรุก “เท่ียวชมของดีวิถี
ชุมชน" 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวเชิงรุก 
“เท่ียวชมของดีวิถีชุมชน" 

2,000,000  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดจันทบุร ี 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
สินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า โครงการไม่
ชัดเจนในความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการ เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ ์ซ่ึงยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและ
เหมาะสมกับชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 

  

12 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว เพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับ 
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New 
normal) 

ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจดา้นการ
ท่องเที่ยวแบบ New normal  

1,215,000  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดจันทบุร ี 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน ด้วยการอบรมบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว โครงการไม่ชัดเจนใน 
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
เนื่องจากกิจกรรมการด าเนินงานไม่ชัดเจน อีกทั้งมี
การศึกษาดูงาน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนในความจ าเป็น
เร่งด่วนและเหมาะสมกับชว่งสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน จันทบุรี หน้า 8/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
จังหวัดจันทบุร ี

1. ฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 
50 ราย หลกัสูตร 2 วัน2. จัดท าแปลง
เรียนรู้การบริหารจัดการน้ าอย่างแม่นย า 
พื้นที่ 60 ไร่ จ านวน 1 แปลง 

431,600  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดจันทบุร ี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 
ด้วยการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคู่มือ  

  

14 พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับความรู้สร้างอาชีพ 
ช่างโซล่าเซลล์ชุมชน แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

อบรมถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู ้
สร้างอาชีพ ช่างโซล่าเซลล์ชุมชน จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 40 คนต่อรุ่น จ านวนไม่น้อยกวา่ 
5 รุ่น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัต ิจ านวน 3 วัน 

971,500  จังหวัดจันทบุร ี  ส านักงานพลังงาน
จังหวัดจันทบุร ี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน ด้วยการยกระดับความรู้
ด้านโซล่าเซลล์ โครงการนี้ยังไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและความคุ้มค่าในการด าเนินการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน จันทบุรี หน้า 9/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 
3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่ง
ขนาน ต าบลหนองตาคง, 
เทพนิมิต อ าเภอโปุงน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุร ี

งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่ง
ขนาน ต าบลหนองตาคง, เทพนิมิต  
อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  
กว้าง 11.00 เมตร (ผิวจราจรกวา้ง 7.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร) 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 69,113 ตารางเมตร
ระยะทางไม่น้อยกวา่ 6.283  กิโลเมตร 

52,450,000  จังหวัดจันทบุร ี  แขวงทางหลวงจันทบุร ี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะผิว
ทางหลวง ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
การสร้างงานสร้างอาชีพในระดับท้องถิน่และชุมชน
ได้อย่างชัดเจน 
   

  

16 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 
3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่ง
ขาหยั่ง ต าบลตะเคียนทอง 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว เสาสงู 
9.00 เมตร จ านวน 146 ต้น ทางหลวง
หมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขา
หยั่ง ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุร ี

6,000,000  จังหวัดจันทบุร ี  แขวงทางหลวงจันทบุร ี  1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพในระดับท้องถิ่นและชุมชน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน สาย จบ.5029 แยก
ทางหลวงชนบท รย.4036 
(กิโลเมตรที่ 49+100) - 
อ าเภอทา่ใหม่ ต าบลโขมง, 
ท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม ่
จังหวัดจันทบุร ี

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว  
เสาสูง 9.00 เมตร จ านวน 145 ต้น พร้อม
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วย 
วัสดุโคลด์พลาสติกสะท้อนแสง จ านวน 
4,200 ตารางเมตร สาย จบ.5029 แยกทาง
หลวงชนบท รย.4036 (กิโลเมตรที่ 
49+100) - อ าเภอทา่ใหม่ ต าบลโขมง,  
ท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี 

13,700,000  จังหวัดจันทบุร ี  แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว พร้อมงานเครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยง
การสร้างงานสร้างอาชีพในระดับท้องถิน่และชุมชน 

  

18 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน สาย จบ.3007 แยก
ทางหลวงหมายเลข 317 
(กิโลเมตรที่ 64+600) - 
บ้านทุ่งขนาน ต าบลปะตง 
อ าเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง จ านวน 200 ต้น สาย 
จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 
(กิโลเมตรที่ 64+600) - บ้านทุ่งขนาน 
ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

9,960,000  จังหวัดจันทบุร ี  แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพในระดับท้องถิ่นและชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน จันทบุรี หน้า 11/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ปรับปรุงถนนเข้าด่านผ่าน
แดนบ้านซับตารี ต าบล 
ทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว    
จังหวัดจันทบุร ี

ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออกด่านบา้นซับตารี 
เช่ือมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3405 กับ
จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี ระยะทาง 5.14 
กิโลเมตร 

50,159,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี 

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุร ี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเข้าจุดผ่านแดนซับตาร ีโครงการไม่ชัดเจนใน
ความพร้อมของการด าเนินงาน เนื่องจากไม่ได้แสดง
หนังสือการได้รับอนุญาตจากกรมปาุไม้เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงถนนในพื้นที่ปุาไม ้

  

20 ก่อสร้างอาคารโรงผสมปุ๋ย
หมักอินทรีย์ชวีภาพ
คุณภาพสูง พร้อมวัสดุผสม
ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพ หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่งปรือ ต าบลวังโตนด 
อ าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี 

ก่อสร้างอาคารโรงผสมปุ๋ยหมกัอินทรีย์
ชีวภาพคุณภาพสูง พร้อมวัสดุผสมปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 

4,670,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโตนด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารโรงผสมปุ๋ยหมักอินทรีย์ชวีภาพ โครงการยัง
ไม่ชัดเจนในแนวทางในการบริหารจัดการ รวมทั้งยัง
ไม่ชัดเจนในความจ าเป็นเร่งด่วนในการก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว 

  

21 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังเครื่องสูบน้ าบาดาล 
ชุมย่อยที ่3 (บ้านศิริการ - 
รัตน์) ต าบลท่าช้าง อ าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุร ี

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ 
น้ าบาดาล ชุมย่อยที่ 3 (บ้านศิริการ - รัตน์) 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบรุี 

115,000 เทศบาลเมืองท่าช้าง เทศบาลเมืองท่าช้าง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล ชุมย่อยที ่3 
(บ้านศิริการ - รัตน์) ต าบลทา่ช้าง  
โครงการไม่ได้แสดงเช่ือมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ที่ชัดเจน อีกทั้งไม่มีใบอนุญาต
ขุดเจาะน้ าบาดาล  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดกลาง ชุมชนย่อยที ่3  
(บ้านศิริการ - รัตน์) ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดกลาง ชุมชนย่อยที ่3 (บ้านศิริการ - 
รัตน์) ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 

2,102,000 เทศบาลเมืองท่าช้าง เทศบาลเมืองท่าช้าง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน โครงการไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและความคุ้มค่าในการด าเนินการ ไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระดับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

23 ก่อสร้างถนนท่าแฉลบ  
ระยะที่ 1 ชุมชนที่ 8 และ 
11 ถนนท่าแฉลบ  
ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุร ี

ก่อสร้างถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 1 ชุมชนที่ 8 
และ11 ถนนท่าแฉลบ ต าบลตลาด  
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมผิวจราจร
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้าง  
20.00 เมตร รวมเกาะกลางถนนความยาว 
300 เมตร ความหนา 0.05 เมตร 

18,959,000 เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนท่าแฉลบ ซ่ึงไม่ชัดเจนในความเหมาะสมของ
การด าเนินโครงการ รวมทั้งไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและ
ชุมชนที่ชัดเจน 

  

24 ติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 8 บ้านมหาเจรียลา่ง 
ต าบลทรายขาว อ าเภอ 
สอยดาว จังหวัดจันทบุร ี

ติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 8  
บ้านมหาเจรยีล่าง ต าบลทรายขาว  
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไฟกิ่งเดียว 
สูง 9 เมตร จ านวน 46 ต้น ระยะทาง  
1,520 เมตร  

2,870,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว   

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการการติดตั้ง
โคมไฟฟูาสาธารณะ โครงการไม่ชัดเจนใน 
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน รวมทั้งไม่ชัดเจน
ในความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน จันทบุรี หน้า 13/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท-์ 
-ติกคอนกรีต ถนนสุขุมวิท 
ซอย 2 (ชุมชนย่อยที ่5/บ้าน
แก้ว) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท 
ซอย 2 (ชุมชนย่อยที ่5/บ้านแก้ว) ต าบล 
ท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,010 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,515.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 
7.50 เมตร ยาว 505.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
3,787.50 ตารางเมตร 

2,786,000 เทศบาลเมืองท่าช้าง เทศบาลเมืองท่าช้าง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายถนน
สุขุมวิท ซอย 2 (ชุมชนย่อยที ่5/บ้านแกว้) ต าบล 
ท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี โครงการไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการด าเนินการ  
 

  

รวม 25 โครงการ 208,524,500  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดพังงา

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู : จังหวัดพงังา 

ขอเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ขอเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไมเห็นควรสนับสนุน 

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

พังงา 440,561,555 68 440,366,648 47 219,580,418 21 220,786,230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 1/23 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู 

โครงการท่ีเห็นควรสนับสนนุ ภายใตกลุมแผนงาน/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศกัยภาพของทองถ่ิน : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวดัพังงา 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พังงา อาหารปลอดภยั 1. ฝกอบรมเทคโนโลยีการผลิตเพื่อประหยัด 
เวลาและลดตนทุน จํานวน 640 คน แบงเปน 
16 รุน รุนละ 40 คน เปนเงนิ 134,400 บาท 
2. สนับสนุนปจจัยการผลิต เปนเงิน 
628,800 บาท ไกพื้นเมืองลูกผสม  
12,800 ตัว ตัวละ 30 บาท เปนเงนิ 
384,000 บาท อาหารไก 6,400 กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ 15 บาท เปนเงิน 96,000 บาท 
เครื่องฟกไข 24 เครื่อง เครื่องละ 4,200 บาท 
เปนเงิน 100,800 บาท ยาปฏิชีวนะชนิดผง
ละลายน้ํา 1200 ซอง ซองละ 40 บาท  
เปนเงิน 48,000 บาท เฉล่ียเกษตรกรไดรบั
การสนับสนุนปจจัยรายละ 982.50 บาท 
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เปนเงิน 
36,000 บาท 

799,200 จังหวัดพังงา สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดพังงา 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลคาเพ่ิมของสนิคา (เกษตร) และผลิตภัณฑ
ทองถิ่นและชุมชน เชื่อมโยงการทองเทีย่วและ
บริการ โดยอบรมความรูการนําเทคโนโลยี 
มาใชในการผลิตไกไข และสนับสนุนปจจัยการผลิต 
กลุมเปาหมายเปนเกษตรกร 640 ครัวเรอืน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

799,200 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 2/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ทุนทาเทียบเรอืลอยน้าํ
จังหวัดพังงา (ระยะเรงดวน) 
จํานวน 16 แหง 

1. ทาเรืออันเปา ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอ
เกาะยาว 3,930,000 บาท 
2. ทาเรือทาเขา ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอ
เกาะยาว 3,930,000 บาท 
3. ทาเทียบเรือบานเกาะปนหยี หมู 2 บาน
เกาะปนหยี ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง  
(จุดที่ 1) 2,988,000 บาท 
4. ทาเทียบเรือบานเกาะปนหยี หมู 2 ตําบล
เกาะปนหยี อําเภอเมือง (จุดที่ 2)  
2,988,000 บาท 
5. ทาเทียบเรือบานเกาะไมไผ หมู 3 ตําบล
เกาะปนหยี อําเภอเมือง 2,988,000 บาท 
6. ทาเทียบเรือเหมืองตนไทร หมู 1 ตําบล 
บางวัน อําเภอคุระบุรี 2,958,000 บาท 
7. ทาเทียบมะหนี่ดวน หมู 9 ตําบลบางวัน  
อําเภอคุระบุรี 2,049,000 บาท 
8. ทาเทียบเรือบานทุงตึก หมู 4 ตําบล 
เกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา 6,895,000 บาท 
9. ทาเทียบเรือลอยน้ําสําหรับหมูบานบาน
ทาแปโยย หมู 2 ตําบลเกาะพระทอง  
อําเภอคุระบุรี 6,905,000 บาท 
10. ทาเทียบเรือลอยน้ําสําหรับหมูบานบาน
ปากจก หมู 4 ตําบลเกาะพระทอง  
อําเภอคุระบุรี 6,894,000 บาท 
11. ทาเทียบเรือบางพัฒน หมู 8 ตําบล 
บางเตย อําเภอเมือง 2,049,000 บาท 
12. ทาเทียบเรือบานใต หมู 9 ตําบลบางเตย 
อําเภอเมือง 2,958,000 บาท 
13. ทาเทียบเรือบานปายาง หมู 10 บาน 
ปายาง ตําบลกะไหล อําเภอตะกั่วทุง  
3,850,000 บาท 
14. ทาเทียบเรือบานเกาะกลาง หมู 11  
ตําบลกะไหล อําเภอตะกั่วทุง 3,850,000 บาท 
15. ทาเทียบเรือสะพานหนองไมแกน หมู 5  
ตําบลคุระบุรี อําเภอคุระบุรี 2,958,000 บาท 
16. ทาเทียบเรือลอยน้ําอาวมะขาม หมู 8 ตําบล
คลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง 2,950,000 บาท 

61,140,000 จังหวัดพังงา สาํนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 
จังหวัดพังงา 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดย
กอสรางทุนทาเทียบเรือลอยน้ํา เพือ่อํานวย 
ความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยใหกับ
ประชาชนและนักทองเท่ียว กลุมเปาหมายเปน
ประชาชน 7,000 คน และนักทองเท่ียวชาวไทย
และชาวตางประเทศ 5,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมที ่1, 3, 5, 6, 8, 
9, 11, 13, 15 และ 16 รวมทั้งสิ้น 38,471,000 บาท 

38,471,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 3/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาทักษะฝมอืแรงงาน
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดพังงา 

อบรม 24 หลักสูตร 38 รุนๆ ละ 20 คน  
รวม 760 คน  
1. การนวดหินรอน 57,000 บาท 
2. การนวดหนาเพ่ือความงาม 57,000 บาท 
3. ปูนปนไมเทียม 134,000 บาท 
4. การประกอบอาหารไทย 67,000 บาท 
5. การทําขนมไทยมงคล 9 ชนิด  
83,800 บาท 
6. เบเกอรี่ 67,000 บาท 
7. ผูประกอบการรานกาแฟ 73,000 บาท 
8. นํ้าพริกแปรรปูและออกแบบบรรจุภณัฑ 
134,000 บาท 
9. การทําขนมพื้นเมือง 134,000 บาท 
10. การทําอาหารเมนูยอดนยิม  
134,000 บาท 
11. การประกอบอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
67,000 บาท 
12. ชางเคร่ืองปรับอากาศในบานและการ
พาณิชยขนาดเลก็ 67,000 บาท  
13. ชางไฟฟาภายในอาคาร 67,000 บาท 
14. ชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ  
77,000 บาท 
15. เทคนิคการติดต้ังบํารุงรักษาโซลาเซลล
และกลองวงจรปด 97,000 บาท 
16. ชางแตงบุรุษ 151,000 บาท 
17. การตอเรอืไฟเบอรกลาส 261,000 บาท 
18. การขายสินคาออนไลน 158,000 บาท 
19. สื่ออินโฟกราฟฟกประชาสัมพันธ 
158,000 บาท 
20. พนักงานแมบานโรงแรม 234,000 บาท 
21. พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
78,000 บาท  
22. บารสิตามืออาชพี 78,000 บาท 
23. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
390,000 บาท  
24. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 78,000 บาท  

2,901,800 จังหวัดพังงา สํานักงานพัฒนาฝมือ
แรงงานพังงา 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชน เชื่อมโยงการทองเท่ียวและบริการ โดย 
ฝกอาชีพพัฒนาความรูและทักษะฝมือแรงงาน  
24 หลักสูตร กลุมเปาหมายเปนประชาชนผูตกงาน
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จํานวน 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดําเนินการได
ทันที  
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 18 รวมทั้งส้ิน 
1,286,800 บาท 

1,286,800 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 4/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 เพิ่มทักษะดานอาชีพแก
นักเรียนครอบครัวยากจน 
ที่ไมไดเรียนตอหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับจังหวัด
พังงา 

ดําเนินการฝกอาชีพ 4 หลักสูตร 
1. สาขาชางซอมและบํารุงรกัษา
รถจักรยานยนต 280 ชั่วโมง ระยะเวลา
ฝกอบรม 2 เดือน 40 วันฝก และฝากฝก 
ในสถานประกอบการ 1 เดือน 
2. สาขาชางเดินสายไฟฟาในอาคาร 280 
ชั่วโมง ระยะเวลาฝกอบรม 2 เดือน 40 วันฝก 
และฝากฝกในสถานประกอบการ 1 เดือน 
3. สาขาพนักงานบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร 
280 ชั่วโมง ระยะเวลาฝกอบรม 2 เดือน 40 
วันฝก และฝากฝกในสถานประกอบการ  
1 เดือน 
4. สาขาชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ 280 
ชั่วโมง ระยะเวลาฝกอบรม 2 เดือน 40 วันฝก 
และฝากฝกในสถานประกอบการ 1 เดือน 

232,000 จังหวัดพังงา สํานักงานพัฒนาฝมือ
แรงงานพังงา 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชน เชื่อมโยงการทองเท่ียวและบริการ โดยอบรม
ความรูทักษะดานอาชพี กลุมเปาหมายเปนนักเรียน 
ผูวางงาน และผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

232,000 

5 การสงเสริมเคร่ืองมือประมง
พื้นบานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ในรูปแบบ
กองทุนหมุนเวียนของชุมชน 

1. อบรมความรูแกชาวประมงในการบรหิาร
จัดการกลุมและใหความรูดานการมีสวนรวม
ของชุมชนในการฟนฟูและการนาํทรัพยากร
สัตวน้ําขึ้นมาใชประโยชนอยางคุมคาและ
ยั่งยืน จาํนวน 20 ชุมชน 400 คน เปนเงิน 
256,800 บาท 
2. สนับสนุนเคร่ืองมือประมงพื้นบาน 
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ควบคุมขนาด 
ชองตาอวนที่สตัวน้าํในขนาดท่ีใหญกวา
ขนาดแรกสืบพันธุ อาท ิอวนจมกุงสามช้ัน
ชั้นในไมนอยกวา 4.2 เซนติเมตร อวนจมป ู 
อวนลอยปลาทู สนับสนุนเคร่ืองมือการทํา
ประมง จํานวน 20 คน ๆ ละ 10,000 บาท 
จํานวน 20 รุน เปนเงิน 4,000,000 บาท   

4,256,800 จังหวัดพังงา สํานักงานประมงจังหวัด
พังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลคาเพ่ิมของสนิคา (เกษตร) และผลิตภัณฑ
ทองถิ่นและชุมชน โดยอบรมความรูและสนับสนุน
เคร่ืองมือประมงพื้นบาน กลุมเปาหมายเปน
ประชาชนผูตกงานและกลับภูมิลาํเนา และ
ชาวประมง 20 ชุมชน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 
3. สํานักงานประมงจังหวัดพังงา ไดทบทวนปรับลด
งบประมาณการสนับสนุนปจจัยการผลิตไมเกิน 
5,000 บาท/คน รวมปรับลดวงเงนิ 2,000,000 บาท 
คงเหลือวงเงินเห็นควรสนับสนุน 2,256,800 บาท 

2,256,800 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 5/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 การเล้ียงปลิงทะเลสู 
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา 

1. อบรมความรูเพิ่มทักษะการแปรรปู
ผลผลิตสัตวนํ้า เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
กลุมเปาหมาย จาํนวน 30 คน 1 ครั้ง 3 วัน 
2. ปลอยลูกพันธุปลิงทะเลลงบอเลี้ยงให
เกษตรกร โดยจัดหาลูกพันธุปลิงทะเลขนาด 
2 เซนติเมตร มาปลอยในบอเล้ียงของ
เกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุม 25 คน 
250,000 ตัวๆ ละ 2 บาท เปนเงนิ  
500,000 บาท เฉลี่ย 400 ตัว/คน  
คิดเปนเงิน 20,000 บาท 

567,780 จังหวัดพังงา สํานักงานประมงจังหวัด
พังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลคาเพ่ิมของสนิคา (เกษตร) และผลิตภัณฑ
ทองถิ่นและชุมชน โดยอบรมความรูการแปรรปู
ผลผลิตสัตวนํ้า และสนับสนุนลูกพันธุปลิงทะเล 
ลงบอเลี้ยง กลุมเปาหมายเปนผูเลี้ยงปลิงทะเล  
25 คน และชาวประมง 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 
3. สํานักงานประมงจังหวัดพังงา ไดทบทวนปรับลด
งบประมาณการสนับสนุนปจจัยการผลิตไมเกิน
5,000 บาท/คน รวมปรับลดวงเงิน 375,000 บาท 
คงเหลือวงเงนิเห็นควรสนับสนุน 192,780 บาท 

192,780 

7 สงเสริมระบบอบแหงสินคา
เกษตรดวยพลังงาน
แสงอาทิตย (ความรอน
เสรมิ) 

1. อบรมความรูเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑสินคาเกษตร เพื่อเพ่ิมมูลคาดวย
พลังงานแสงอาทิตยใหแกเกษตรกร 30 คน 
2. จัดสรางเคร่ืองอบแหงดวยพลังงาน
แสงอาทิตย (ความรอนเสรมิ) ใหแก 
วิสาหกจิชุมชน 2 แหง คือ วิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญนาขาว ตําบลเกาะยาวนอย 
อําเภอเกาะยาว โดยใชพื้นที่บริเวณ 
สนามเปาหมู 7 เปนสถานที่ติดตั้งระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 8 x 20.8 
เมตร วิสาหกจิชุมชนกลุมเพาะเลี้ยงสาหราย
ทะเลบานทาปากแหวง ตําบลโคกกลอย 
อําเภอตะกั่วทุง ซึ่งกลุมมีพื้นท่ีเพยีงพอและ
เหมาะสมในการติดตั้งระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาด 8 x 12.5 เมตร 

1,808,200 จังหวัดพังงา สํานักงานพลังงาน
จังหวัดพังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลคาเพ่ิมของสนิคา (เกษตร) และผลิตภัณฑ
ทองถิ่นและชุมชน โดยอบรมความรูเทคโนโลย ี
การแปรรูปผลิตภัณฑสินคาเกษตร และสราง 
เคร่ืองอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย 
กลุมเปาหมายเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

1,808,200 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 6/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม
ผลปลอดภัย 

1. อบรมความรูใหแกเกษตรกรผูปลูกไมผล 
130 คน แบงเปน 3 รุน รุนละ 2 วัน 
หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตผลไม  
การจัดการผลไม การใชปุยสั่งตัด เพื่อลด
ตนทุนการผลิต การใชชีวภัณฑและสารสกัด
จากพืชเพือ่ควบคุมศัตรูพืชและการผลิต 
ผลไมปลอดภัย เปนเงิน 140,300 บาท 
2. สนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก สะเดา
สําเร็จรูป น้ําสมสายชู ปุยเคมี เหลาขาว 
เปนตน เปนเงิน 584,000 บาท และ วสัดุ
และครภุัณฑที่จําเปนถังบรรจุภัณฑ  
เคร่ืองพนแรงดันสูง เคร่ืองผสมปุยเคมี  
เปนเงนิ 302,500 บาท 
3. จัดทําแปลงเรียนรู จํานวน 5 แปลง 
เพื่อถายทอดและขยายผลใหกับเกษตรกร
รายอื่น 

1,026,800 จังหวัดพังงา สํานักงานเกษตรจังหวัด
พังงา 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลคาเพ่ิมของสนิคา (เกษตร) และผลิตภัณฑ
ทองถิ่นและชุมชน โดยอบรมความรูการใช
เทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนปจจัยการผลติ 
ไดแก สะเดาสําเร็จรูป น้าํสมสายช ูปุยเคมี  
เหลาขาว วัสดุและครุภัณฑที่จําเปนถังบรรจุภัณฑ 
เคร่ืองพนแรงดันสูงและเครื่องผสมปุยเคมี และ
สรางแปลงเรียนรูเพ่ือเปนตนแบบ กลุมเปาหมาย
เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกไมผล 3 กลุม และ
เกษตรกร จํานวน 130 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 
3. สํานกังานเกษตรจังหวัดไดทบทวนปรบัลด
งบประมาณการสนับสนนุปจจัยการผลติไมเกิน 
5,000 บาท/คน รวมปรับลดวงเงนิ 236,500 บาท 
คงเหลือวงเงินเหน็ควรสนับสนุน 790,300 บาท 

790,300 

9 พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ตกเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแบบชี้เปาโดยการใช
ขอมูลจากระบบ TPMAP 
(Thai People 
Management Analysis 
Platform) เพื่อแกไขปญหา
ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
ตามเปาหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) มาเปนแนวทาง 
ในการแกไขปญหา 
ความยากจน ความมั่นคง
ทางดานอาหาร 

1. คัดเลือกครัวเรือนเปาหมายแบบช้ีเปา 
โดยใชขอมูลจากโปรแกรม TPMAP 
โดยการแกไขปญหาครัวเรือนที่ตกเกณฑ
เรื่องรายได และครัวเรือนที่เปราะบาง 
ตามขอมูลในระบบการชี้เปาครัวเรือน  
2. ฝกอบรมการนอมนาํหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน 
การดําเนินชีวิต และการเปลี่ยนทัศนคต ิ
การบริหารจัดการชีวิต จํานวน 1 วัน 
อบรมสัมมนา 8 รุนๆ ละ 50 คน 
3. สนับสนุนวัสดอุุปกรณในการประกอบอาชีพ 
ครวัเรอืนละ 3,500 บาท จํานวน  
400 ครัวเรือน เปนเงิน 1,400,000 บาท  

1,534,000 จังหวัดพังงา สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการจัดหาปจจยัการผลิตและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสาํหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน โดยอบรมความรู 
นําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใชใน 
การดําเนินชีวิต และสนับสนุนวัสดุในการประกอบ
อาชีพ มีกลุมเปาหมายเปนครัวเรือนเปราะบาง 
จํานวน 400 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

1,534,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 7/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามเปาหมาย พม.
จังหวัดพังงา 

1. อบรมความรูสงเสรมิอาชีพครอบครัว
ใหแกกลุมแมบานวยัใส 10 รุน รุนละ  
30 คน รวม 300 คน วงเงิน 575,440 บาท 
(การทําอาหาร การทาํผามัดยอม) 
2. พัฒนาทักษะฝมอืใหแกแรงงานคนพิการ
และผูดแูลคนพิการที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จํานวน 112 คน เปนเงิน  
675,690 บาท (การสานตะกราพลาสตกิ  
การนวดฝาเทา) 
3. อบรมเทคนิคการเพ่ิมยอดขายใหแกเดก็ 
ออทิสตกิและผูปกครอง 34 คน 
680,610 บาท  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบาง 
3,064,798 บาท โดยอบรมเร่ืองการปลกู
พืชผักสวนครัวเพื่อใชบริโภคและจําหนาย 
และสงเสริมการชวยเหลือดานทีอ่ยูอาศยั 
โดยซอมแซมบานในพื้นท่ี 8 อําเภอ 
อําเภอละ 5 หลัง รวม 40 หลัง หลังละ 
20,000 บาท วงเงิน 800,000 บาท 
5. เสรมิสรางความเข็มเข็งสถาบันครอบครัว 
โดยอบรมใหความรูใหพอแมเขาใจ
พัฒนาการการเรยีนรูของเด็กแตละชวงวัย 
กลุมเปาหมาย 160 คน วงเงนิ 
474,280 บาท 

5,470,818 จังหวัดพังงา สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดพังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการจัดหาปจจยัการผลิตและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสาํหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลคาเพิ่มของสินคา  
(เกษตร) และผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน  
โดยอบรมความรูพัฒนาทักษะอาชพี  
กลุมเปาหมายเปนกลุมเปราะบาง ไดแก เด็ก สตรี 
ผูพิการ ผูสูงอายุ คนพิการที่ตองไดรับการดูแล
ชวยเหลือ จํานวน 766 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ไดทบทวนปรับลดคาใชจายในการซอมแซมบาน  
40 หลัง วงเงิน 800,000 บาท กิจกรรมที่ 5 
เสรมิสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครวั  
วงเงิน 474,280 บาท และการสงเสริมอาชีพ 
ลดรายจายครัวเรือนตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง อบรมใหความรูในการปลูก 
พืชผักสวนครัวเพื่อใชบริโภคและจําหนาย  
จํานวน 8 รุน ๆ ละ 20 คน รวม 160 คน  
เปนเงนิ 1,069,740 บาท  
(คาวัสดอุบรม 8 รุน ๆ ละ 105,400 บาท  
รวมเปนเงิน 843,200 บาท เฉลี่ยคนละ  
5,270 บาท ปรับลด 270 บาท/คน คิดเปน  
43,200 บาท คงเหลือวงเงนิเห็นควรสนับสนุน 
4,153,338 บาท 

4,153,338 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 8/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 จัดหาเคร่ืองสบูน้ําหอยโขง
หลายใบพัดชนิดขบัเคล่ือน
ดวยเครื่องยนตดีเซลสําหรับ
ปองกันภัยแลง จํานวน  
1 เคร่ือง พรอมระบบ 
ทอสงน้ําและอาคารติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา 

จัดหาเครื่องสูบน้ําหอยโขงหลายใบพัด 
ชนิดขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตดีเซล 
ขยายทอเมนประปาขนาด 6 นิ้ว ยาว  
4,000 เมตร พรอมอาคารโรงสบูน้ํา 

4,408,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลตําบลบางเตย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยจัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองสบูน้ําหอยโขงหลายใบพัด
ชนิดขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซล และขยาย 
ทอเมนประปาพรอมอาคารโรงสบูน้ํา เนือ่งจาก
เทศบาลตําบลบางเตยประสบปญหาความเดือดรอน
เกี่ยวกบัระบบน้าํประปาหมูบาน ไมสามารถ 
สงนํ้าประปาไดอยางทัว่ถึง ทําใหขาดแคลน
น้ําประปาในการอุปโภคบริโภค และการทํา
การเกษตร กลุมเปาหมายเปนประชาชน 850 คน 
เกษตรกร 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  

4,408,000 

12 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายขางเทศบาล 
หมูที่ 3 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขาง
เทศบาล หมูที่ 3 กวาง 5.00 เมตร  
ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 1,300.00 ตารางเมตร  

888,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลตําบลบางเตย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนในพื้นที่ เนื่องจากเดิมเปน
ถนนลูกรัง เปนหลุม และมีน้าํขังเม่ือฝนตกหนัก  
ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง กลุมเปาหมายเปน
ประชาชน 1,317 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  

888,000 

         



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 9/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 กอสรางถนน คสล.  
สายจี้เหมีย ซอย 1 พรอม
ติดตั้งโคมไฟถนน หมูที่ 3  

กอสราง ค.ส.ล ถนน ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมกัน ไมนอยกวา 5,000.00  
ตารางเมตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  
รหัส 07010014 (1) จํานวน 34 ชุดๆ ละ 
70,000 บาท ระยะทาง 1,000 เมตร 
ระยะหางระหวางตน 30 เมตร 

5,953,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลตากแดด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมติดตั้ง
ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน เนื่องจากสภาพผิวถนนจราจรชํารุด 
เกิดอุบัตเิหตุบอยครั้ง และเสนทางดงักลาวเปน
เสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร (ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน ทุเรียน มังคุด) กลุมเปาหมายเปน
ประชาชน 998 คน และเกษตรกร 110 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  

5,953,000 

14 กอสรางถนน คสล. สายใน
ทอง พรอมติดตั้งโคมไฟถนน 
หมูที่ 2  

กอสราง ค.ส.ล ถนนขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 5,000.00  
ตารางเมตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส 
07010014 (1) จํานวน 34 ชุดๆ ละ 
70,000 บาท ระยะทาง 1,000 เมตร 
ระยะหางระหวางตน 30 เมตร  

5,655,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลตากแดด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมติดตั้ง
ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน เนื่องจากสภาพผิวถนนจราจรชํารุด 
เกิดอุบัตเิหตุบอยครั้ง และเสนทางดงักลาวเปน
เสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร (ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน ทุเรียน มังคุด) กลุมเปาหมายเปน
ประชาชน 998 คน และเกษตรกร 110 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

5,655,000 

15 ขุดเจาะบอบาดาล/ติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาและ
กอสรางหอถังเหล็กรูปทรง
แชมเปญ ความจุ 20 
ลูกบาศกเมตร ความสูง 
20.00 เมตร บานตําตัว  
หมูท่ี 5 ตําบลตาํตวั อําเภอ
ตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

ขุดเจาะบอบาดาล/ติดต้ังเครื่องสบูนํ้าไฟฟา
และกอสรางหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ 
ความจุ 20 ลกูบาศกเมตร ความสูง 20.00 
เมตร  

844,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลบางไทร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาและ
กอสรางหอถังเหล็ก เพือ่แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา
ในพื้นที่ กลุมเปาหมายเปนประชาชน 180 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  

844,000 

         



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 10/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ขุดเจาะบอบาดาล
เสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว ลึก
ไมนอยกวา 70 เมตร พรอม
หอถังสูงและระบบประปา 
หมูบานบานวังรา หมูที ่6 
ตําบลตาํตัว อําเภอตะกัว่ปา 
จังหวัดพังงา  

ขุดเจาะบอบาดาลเสนผาศูนยกลาง 6 นิว้ 
ลึกไมนอยกวา 70 เมตร พรอมหอถังสูงและ
ระบบประปาหมูบาน 

734,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลบางไทร 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบอบาดาล พรอมหอถังสูงและระบบ
ประปาหมูบาน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน 
ในพื้นที่ กลุมเปาหมายเปนประชาชน 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระสาํคญัครบถวน  
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดําเนินการไดทันที 

734,000 

17 ขุดเจาะบอบาดาล/ติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาและ
กอสรางหอถังเหล็กรูปทรง
แชมเปญ ความจุ 20 ลบ.ม. 
ความสูง 20.00 เมตร พรอม
ขยายเขตระบบทอจาย
น้ําประปา ø 2 น้ิว ชั้น 8.5 
ม.ม. ความยาว ไมนอยกวา 
1,620 เมตร ซอยลูกคาง หมู
ที่ 6 ตําบลบางไทร อําเภอ
ตะกั่วปา จังหวัดพังงา  

ขุดเจาะบอบาดาล/ติดต้ังเครื่องสบูนํ้าไฟฟา
และกอสรางหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ 
ความจุ 20 ลกูบาศกเมตร ความสูง  
20.00 เมตร พรอมขยายเขตระบบทอจาย
น้ําประปา เสนผานศนูยกลาง 2 นิ้ว  
ชั้น 8.5 มิลลิเมตร ความยาว ไมนอยกวา 
1,620 เมตร 

1,052,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลบางไทร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้าํไฟฟา 
และกอสรางหอถังเหลก็ เพื่อแกไขปญหา 
ความเดือดรอนในพืน้ท่ี ใหประชาชนมีน้าํเพียงพอ
สําหรับอุปโภค บรโิภค กลุมเปาหมายเปนประชาชน 
150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถวน  
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดําเนินการไดทันที 

1,052,000 

18 ขุดเจาะบอบาดาลพรอม 
หอถังและขยายแนวเขต 
ทอสงน้ํา ซอยไทรมาศ 1  
หมูที่ 5 ตําบลบางมวง 
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด เสนผานศูนยกลาง 
6 นิ้ว ลึก 100 เมตร พรอมหอถังและ 
ขยายแนวเขตทอสงน้ํา ซอยไทรมาศ 1  
หมูท่ี 5 ตําบลบางมวง อาํเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา 

1,193,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลบางมวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบอบาดาลพรอมหอถังและขยายแนว 
เขตทอสงนํ้า เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนน้ําประปา 
ในพื้นที่ กลุมเปาหมายเปนประชาชน 50 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถวน  
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดําเนินการไดทันที 

1,193,000 

19 ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน  
บานบางสักเหนือ หมูที่ 7 
ตําบลบางมวง  
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน 
จํานวน 3 จุด ไดแก จุดท่ี 1 บานบางครก 
จุดที่ 2 บานบางสัก จุดท่ี 3 บานทับตะวัน 
ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพงังา  

1,217,100 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลบางมวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน 
บานบางสัก เพือ่แกไขปญหาขาดแคลนน้ําประปา 
ในพื้นที่ กลุมเปาหมายเปนประชาชน 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถวน  
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดําเนินการไดทันที 

1,217,100 

         



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 11/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ขุดเจาะบอบาดาล/ติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาและ
กอสรางหอถังเหล็กรูปทรง
แชมเปญ ความจุ 20 ลบ.ม. 
ความสูง 20.00 เมตร 
บานทับกาํ หมูที ่3 ตําบล
บางนายส ีอําเภอตะกัว่ปา 
จังหวัดพังงา 

ขุดเจาะบอบาดาล/ติดต้ังเครื่องสบูนํ้าไฟฟา
และกอสรางหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ 
ความจุ 20 ลกูบาศกเมตร ความสูง  
20.00 เมตร บานทับกํา หมูท่ี 3 ตําบล 
บางนายสี อําเภอตะกัว่ปา จังหวัดพังงา 

844,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลตําบล 
บางนายส ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาและ
กอสรางหอถังเหล็ก เพือ่แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา เพื่ออุปโภคบริโภค โดยเฉพาะฤดูแลง 
กลุมเปาหมายเปนประชาชน 150 ครวัเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดําเนินการไดทันที 

844,000 

21 ขุดเจาะบอบาดาล/ติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาและ
กอสรางหอถังเหล็กรูปทรง
แชมเปญ ความจุ 20 ลบ.ม. 
ความสูง 20.00 เมตร 
หมูท่ี 8 ตําบลบางนายส ี
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

ขุดเจาะบอบาดาล/ติดต้ังเครื่องสบูนํ้าไฟฟา
และกอสรางหอถังเหล็ก รปูทรงแชมเปญ 
ความจุ 20 ลกูบาศกเมตร ความสูง  
20.00 เมตร หมูที่ 8 ตําบลบางนายสี  
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

844,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลตําบล 
บางนายส ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาและ
กอสรางหอถังเหล็ก เพือ่แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา เพื่ออุปโภคบริโภค โดยเฉพาะฤดูแลง 
กลุมเปาหมายเปนประชาชน 40 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

844,000 

22 ขยายเขตระบบทอจาย
น้ําประปา ซอยเกาะกลาง 
หมูท่ี 4 ตําบลบางนายส ี
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

ขยายเขตระบบทอจายนํ้าประปา ทอ PVC 
ขนาดเสนผานศนูยกลาง 3 นิว้  
ชั้น 8.5 มิลลิเมตร ความยาวไมนอยกวา  
1,000 เมตร และทอ PVC  
เสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มิลลิเมตร  
ความยาวไมนอยกวา 500 เมตร พรอม 
บอทอพักน้ําประปา หมูท่ี 4 ตําบลบางนายสี 
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

273,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลตําบล 
บางนายส ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยเปนการขยายเขตระบบทอจายน้ําประปา 
พรอมบอทอพักน้ําประปา เพื่อแกไขปญหา 
การขาดแคลนนํ้าเพือ่อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ 
ฤดูแลง กลุมเปาหมายเปนประชาชน 20 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

273,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 12/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวน้ําตกโตน หมูท่ี 1 
ตําบลปากอ อาํเภอเมือง 
จังหวัดพังงา 

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 
1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 

1,064,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลปากอ 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก เน่ืองจาก
สภาพพื้นที่ทางขึ้นน้ําตกโตนเปนเนินเขาลาดชัน 
สองขางทางเปนหุบเหวลึก ทําใหเกิดอบุติัเหตุ
บอยคร้ัง กลุมเปาหมายเปนประชาชน 750 คน 
เกษตรกร 681 คน และนักทองเที่ยว 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

1,064,000 

24 ขยายเขตประปาฝาย 
คลองทบัเหรียงหมูที่ 1 
ตําบลทุงคาโงก อําเภอ 
เมืองพังงา จังหวัดพังงา  

ขยายเขตประปาฝายคลองทับเหรียงหมูที่ 1  
ตําบลทุงคาโงก อําเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา  

239,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลทุงคาโงก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายเขตประปา เพือ่แกไขปญหา 
การขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ี กลุมเปาหมายเปน
ประชาชน 50 คน และผูประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

239,000 

25 กอสรางถนน คสล.  
สายในทอง  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง  
4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวม ไมนอยกวา 3,400  
ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 
0.50 เมตร ยาว 850 เมตร (สองขางทาง) 

2,553,500 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลถ้ํา 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมไหลทาง
หินคลุกสองขางทาง เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่  
ซึ่งเปนเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว ภูตาถัน 
โตนดินฟารมสเตย และใชในการขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร กลุมเปาหมายเปนประชาชน  
38 ครวัเรอืน และเกษตรกร 124 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

2,553,500 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 13/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ปรับปรุงผิวจราจรดวย 
แอสฟลทคอนกรีต  
สายซอยทาเรือบานควน  

ปรับปรุงผิวจราจรผิวจราจรดวยแอสฟลท
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  
730 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีร่วม
ไมนอยกวา 2,920 ตารางเมตร สาย 
ซอยทาเรือบานควน หมูที ่2 บานควน 
ตําบลกะไหล อําเภอตะกัว่ทุง จังหวัดพังงา 

1,188,800 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลกะไหล 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรผิวจราจรดวยแอสฟลท
คอนกรีต ซึ่งเปนเสนทางที่ใชในการขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร (ยางพารา ปาลมน้าํมัน ทุเรียน) 
และผลผลิตทางทะเล (กุง หอย ป ูปลา) 
กลุมเปาหมายเปนประชาชน 350 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

1,188,800 

27 กอสรางถนน คสล. สาย
คลองหิน-เขานอย หมู 11 

กอสรางถนน คสล. สายคลองหิน-เขานอย 
หมู 11 ผิวหนากวาง 5 เมตร ยาว  
850 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมผิวทางและ
ปกทางไมนอยกวา 4,375 ตารางเมตร 

3,058,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลโคกกลอย 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เน่ืองจากเปน
เสนทางสาํหรับขนสงสินคาพืชผลทางการเกษตร 
(ยางพารา ปาลมน้าํมัน ทุเรยีน มังคุด) ซึ่งปจจุบัน 
มีสภาพชํารุดและเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 
กลุมเปาหมายเปนประชาชนตําบลโคกกลอย  
350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

3,058,000 

28 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กเสนทางหนีภัย 
สึนามิสายสอง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางเขา
หาดบางสัก (เสนทางหนภีัยสึนามิสายสอง) 
กวาง 8.00 เมตร ความยาว 309.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ 
ไมนอยกวา 2,472.00 ตารางเมตร  
และสวนขยายพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
194.00 ตารางเมตร 

12,196,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลบางมวง 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางเขา
หาดบางสัก (เสนทางหนภีัยสึนามิสายสอง)  
เพื่อแกไขปญหาความเดอืดรอน และยกระดับ
มาตรฐานเสนทางเขาสูแหลงทองเท่ียวใหม ี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กลุมเปาหมาย
เปนประชาชน 10,000 คน และนักทองเที่ยว  
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

12,196,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 14/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ซอมแซมทาเทียบเรือ  
ซอยทาเรือจาง 

ซอมแซมทาเทียบเรือ ซอยทาเรือจาง 
หมูท่ี 2 บานนํ้าเค็ม ขนาดกวาง  
12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 

2,934,800 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลบางมวง 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยซอมแซมทาเทียบเรือ ซอยทาเรือจาง หมู 2 
บานน้ําเคม็ ซึ่งเปนทาเรือที่ใชในการสัญจรและ
ขนสงสินคาประมง ปจจุบันมีสภาพชํารดุ 
ไมปลอดภัย จึงมีความจําเปนเรงดวน 
ในการดําเนินการซอมแซม กลุมเปาหมายเปน 
ประชาชน 1,000 คน และนักทองเท่ียว 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถวน มี
ความเหมาะสมเปนไปได สามารถดําเนินการไดทันที 

2,934,800 

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไสเสียด-เขาเตา 

ถนน คสล.สายไสเสียด-เขาเตา หมูที่ 2 
ตําบลบอแสน อําเภอทับปุด กวาง  
5.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,400 ตารางเมตร  

1,926,500 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลบอแสน 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อลดอุปสรรคในการสัญจรและขนสงสินคา
ทางการเกษตร จึงมีความจําเปนตองกอสรางใหม
กลุมเปาหมายเปนประชาชน 1,280 คน เกษตรกร 
40 คน และผูประกอบการ 10 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

1,926,500 

31 กอสรางเสริมผิวถนน 
แอสฟลทคอนกรีต  
(สายเพชรเกษม- 
บานหินสามกอน) หมูที่ 2  

กอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทคอนกรีต 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา  
12,000 ตารางเมตร 

5,020,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลกระโสม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง  

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทคอนกรีต 
สายเพชรเกษม-บานหินสามกอน ซึ่งเปนเสนทาง
เชื่อมโยงสูแหลงทองเท่ียววัดสุวรรณคหูา หรือ  
วัดถํ้า วนอุทยานน้ําตกรามัญ อีกทั้งปจจุบันถนน
ไดรบัความชํารุดเสียหาย กลุมเปาหมายเปน
ประชาชนในพื้นที่ 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

5,020,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 15/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 กอสรางสะพานเช่ือมตอ 
ลานกีฬากับสวนสาธารณะ 
อบต.ทาอยู กวาง  
5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
หมูท่ี 2 บานทาอยู  

กอสรางสะพานเช่ือมตอลานกีฬากับ
สวนสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบล 
ทาอยู กวาง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร  
หมูท่ี 2 บานทาอยู ตําบลทาอยู อําเภอ
ตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 

500,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลทาอยู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง  

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางสะพานเชื่อมตอลานกีฬากับ
สวนสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลทาอยู  
ซึ่งเปนเสนทางที่ประชาชนใชในการขนยายพืชผล
ทางการเกษตร ปาลมน้ํามัน สวนผลไม อีกทั้ง
ปจจุบันมีสภาพสะพานขามคลองชํารุดทรุดโทรม 
กลุมเปาหมายเปนประชาชนในพื้นท่ีและ
นักทองเท่ียว 1,011 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

500,000 

33 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเศรษฐี  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เขาแหลงทองเที่ยว ซอยเศรษฐี หมูที่ 2  
บานนอกนา ขนาดกวาง 5.00 เมตร  
ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมนอยกวา 1,900 ตารางเมตร  

1,470,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลเกาะคอเขา 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งปจจุบัน
เปนถนนดิน สงผลใหการเดินทางสัญจรลําบาก 
กลุมเปาหมายเปนประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถวน  
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดําเนินการไดทันที 

1,470,000 

34 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายรอบหมูบาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบหมูบาน หมูท่ี 1 ตาํบลทานา 
อําเภอกะปง ท้ังหมด 5 ชวง  
โดยมีไหลทาง ดังนี ้
ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร ยาว 56 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ชวงที่ 2 กาง 3.70 เมตร ยาว 11 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ชวงที่ 3 กวาง 4.6 เมตร ยาว 56.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ชวงที่ 4 กวาง 5 เมตร ยาว 115 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ชวงที่ 5 กวาง 5 เมตร ยาว 35 เมตร  
หนา 0.15 เมตร    

775,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลทานา 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบหมูบาน หมูที่ 1 ตาํบลทานา อาํเภอกะปง 
ซึ่งเปนถนนสายหลักในหมูบาน ประชาชนในพื้นที่
ใชในการคมนาคมสัญจร และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร อีกทัง้ปจจุบันถนนมีความชํารุด 
ทรุดโทรม กลุมเปาหมายเปนประชาชนในพื้นที ่
300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

775,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 16/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายบางพาง-
ชองพลี 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบางพาง-ชองพลี ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,057 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
หินกะสะ ขางละ 0.50 เมตร หมูที่ 4 ตาํบล
ทานา อําเภอกะปง    

3,107,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลทานา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพาง-
ชองพลี ซึ่งปจจุบันถนนสายดังกลาวมีสภาพชาํรุด
ทรุดโทรม ไมสะดวกในการคมนาคมสัญจร และ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตร กลุมเปาหมายเปน
ประชาชนในพื้นที่ 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

3,107,000 

36 กอสรางถนน คสล. สาย
สํานักสงฆ-หนาฝาย หมูที่ 8 

กอสรางถนน ค.ส.ล. สายสํานกัสงฆ- 
หนาฝาย หมูที ่8 ระยะทาง 2,000 เมตร 
กวาง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไมนอยกวา 12,000 ตารางเมตร  
ไหลทาง ขางละ 0.50 เมตร  

8,103,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลบางวัน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งสภาพเดิม
เปนถนนลูกรัง ไมสะดวกตอการสญัจร ไป-มา  
ของประชาชนและการขนสงผลผลติทางการเกษตร 
กลุมเปาหมายเปนประชาชนผูใชเสนทาง 700 คน 
เกษตรกร 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

8,103,000 

37 ตดิตั้งระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย สําหรับประปา
หมูบาน หมูที่ 2  
(สระน้ําบนเกาะชาด) 

ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย  
(ลดคาใชจายในการจัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลงิ) 
สําหรับประปาหมูบาน หมูที่ 2  
(สระน้ําบนเกาะชาด)  

289,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลเกาะพระทอง 

1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทติย สําหรบั
ประปาหมูบาน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน 
ในพื้นที่ และสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชน 
ใหมีปริมาณน้ําเพียงพอในการรองรบัการทองเที่ยว 
ซึ่งมีทุงหญาสะวันนาเสม็ดแคระในชุมชน 
กลุมเปาหมายเปนประชาชน 350 คน เกษตรกร  
20 คน และผูประกอบการ 10 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

289,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 17/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก  
คอนกรีต ซอยดอนจันทรนอก 
- ซอยสายธรรม 

เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,830.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 14,150.00 ตารางเมตร 

5,799,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลตําบลลําแกน 1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยเสรมิผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพ่ือให
ประชาชนมีเสนทางสัญจรไป-มา และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรที่สะดวกและรวดเร็ว กลุมเปาหมาย
เปนประชาชน 1,989 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

5,799,000 

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบางเนียง  
(เอกศิลป ตันสกุล) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว  
1,340.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
13,400 ตารางเมตร พรอมงานวางทอ  
ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศนูยกลาง 0.80 x 
1.00 เมตร จํานวน 2,446 ทอน และบอพัก 
คสล. พรอมฝาตะแกรงเหล็กของทอ คสล. 
ขนาดเสนผานศนูยกลาง 0.80 x 1.00 เมตร  
จํานวน 246 บอ 

25,322,800 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลตําบลคึกคัก 1) หนวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 
เพื่อใหประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย 
ในการสัญจร อกีทั้งยังเขาถึงแหลงทองเท่ียว 
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลคึกคัก ไดแก  
วัดคมนียเขต (วัดคึกคัก) อุทยานแหงชาต ิ
เขาหลัก - ลํารู ศาลเจาพอเขาหลัก เปนตน 
กลุมเปาหมายเปนประชาชน 2,900 คน และ
ผูประกอบการ 300 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถวน  
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดําเนินการไดทันที 

25,322,800 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 18/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาด
เล็ก จํานวน 6 แหง 

1. ขุดลอกคลองบางลึก หมูที ่5  
บานเขาเปาะ ตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง 
498,000 บาท 
2. ขุดลอกคลองเขานอย หมูที่ 2  
บานถ้ํา ตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง 
500,000 บาท 
3. ขุดลอกคลองตก (ชวงบน) หมูที่ 2  
บานถ้ํา ตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง 
438,000 บาท    
4. ขุดลอกคลองตก (ชวงลาง) หมูที่ 2  
บานถ้ํา ตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง 
482,000 บาท 
5. ขุดลอกคลองบางขอน หมูที่ 2  
บานถ้ํา ตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง 
441,000 บาท 
6. ขุดลอกคลองบางหลา หมูท่ี 1 ตาํบล 
บางเหรียง อําเภอทับปุด 434,000 บาท 

2,793,000 จังหวัดพังงา สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 
จังหวัดพังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
โดยขุดลอกคลอง เพือ่เปนแหลงนํ้าดิบรองรับ 
ระบบประปาหมูบาน แกไขปญหาขาดแคลนน้ําใน
พื้นที่ ทําใหประชาชนมีแหลงนํ้าเพือ่การอุปโภค 
บริโภค เพื่อการเกษตรและสนับสนุน 
ภาคการทองเท่ียวชุมชน รีสอรท รานอาหาร 
กลุมเปาหมายเปนประชาชน 808 ครวัเรือน 
จํานวน 2,323 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 

2,793,000 

41 สงเสริมศักยภาพการผลิต 
ผาบาตกิ 

1. อบรมความรูการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ผาบาตกิใหแกกลุมอาชีพ 5 กลุม (กลุมสตรี
บานทาเขา กลุมผาบาติกบานทาดินแดง 
กลุมบาตกิบานโคกไคร กลุมบายูบาติก และ
กลุมในเหลภูษา) กลุมละ 15 คน  
รวม 75 คน โดยอบรมกลุมละ 2 วัน 
72,000 บาท 
2. สนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพ 
การผลิตผาบาติก เปนเงิน 901,500 บาท 

973,500 จังหวัดพังงา สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลคาเพ่ิมของสนิคา (เกษตร) และผลิตภัณฑ
ทองถิ่นและชุมชน โดยอบรมความรูการพัฒนา
ผลิตภัณฑผาบาติก และสนับสนุนวัสด ุ
ในการพัฒนาการผลิตผาใหมีคุณภาพกบักลุมผูผลิต
ผาบาตกิในแหลงทองเที่ยวชุมชนที่มีชื่อเสียง 
ของจังหวัดพังงา โดยมีกลุมเปาหมายเปนกลุมอาชีพ
ผลิตผาบาติก 5 กลุม จาํนวน 75 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 
3. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ไดทบทวน
ปรับลดงบประมาณการสนับสนุนปจจัยการผลิต 
ไมเกิน5,000 บาท/คน รวมปรับลดวงเงิน  
526,500 บาท คงเหลือวงเงนิเห็นควรสนับสนุน  
447,000 บาท 

447,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 19/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรีต  
ถนนราษฎรบํารุง 
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
เมืองเกาตะกั่วปา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ถนนราษฎรบํารุงเริ่มตนจากสะพาน 
คลองบางน้ําใสไปสิ้นสุดที่ถนนศรีตะกั่วปา 
(บริเวณสามแยกดานหนาสถานีตํารวจภูธร
ตลาดใหญ) ความกวาง 08.00-13.00 เมตร 
ความยาว 5,360 เมตร ความหนาเฉลี่ย  
5 เซนติเมตร หรอืพื้นท่ีไมนอยกวา  
59,000 ตารางเมตร และตีเสนจราจรพื้นที่
ไมนอยกวา 1,900 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด) 

24,904,100 เทศบาลเมืองตะกั่วปา เทศบาลเมืองตะกั่วปา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและ 
ตีเสนจราจรถนนราษฎรบํารุงเริ่มตนจากสะพาน
คลองบางน้ําใสไปสิ้นสุดที่ถนนศรีตะกั่วปา ปจจุบัน
ผิวจราจรเสื่อมสภาพใหมีมาตรฐานเพ่ือใชเปน
เสนทางคมนาคมสูแหลงทองเท่ียวเมืองเกาตะกัว่ปา 
ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรม สะพานเหลก็บุญสูงซึ่ง
เปนแลนดมารคของอําเภอตะกั่วปา กลุมเปาหมาย
เปนประชาชน 8,197 คน เกษตรกร 280 ครัวเรือน 
ผูประกอบการกลุมทองเท่ียว 100 ราย และ
นักทองเท่ียว 15,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  

24,904,100 

43 กอสรางถนนสาย ค.ส.ล. 
สายควนสามถวย พรอม
ติดตั้งโคมไฟถนน หมูที่ 2 

กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 
5,000.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งชุดโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 07010014 (1) จํานวน 34 ชุด 
ระยะทาง 1,000 เมตร ระยะหางระหวางตน 
30 เมตร   

5,655,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลตากแดด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งถนนเดิม 
มีสภาพผิวถนนจราจรชาํรุด ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
บอยคร้ัง และเสนทางดังกลาวเปนเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร ไดแก ยางพารา ทุเรียน
ปาลมนํ้ามัน มังคุด เปนตน กลุมเปาหมายเปน
ประชาชน 998 คน และเกษตรกร 110 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมกอสราง
คอนกรีตเสรมิเหล็ก วงเงิน 3,275,000 บาท  
และไมเห็นควรสนับสนุนกิจกรรมติดตั้งชุดโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน วงเงนิ 2,380,000 บาท คงเหลือ
วงเงินเห็นควรสนับสนุน 3,275,000 บาท  

3,275,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 20/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 กอสรางถนน ค.ส.ล. สาย
บางลึก (ชวงที่ 2) พรอม
ติดตั้งโคมไฟถนน หมูที่ 2 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 
5,500.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง 
ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 
แบบประกอบในชุดเดยีวกัน ตามบญัชี
นวัตกรรมไทยรหัส 07010014 (1) จํานวน 
37 ชุด ระยะทาง 1,100 เมตร ระยะหาง
ระหวางตน 30 เมตร    

6,193,000 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตําบลตากแดด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งถนนเดิม 
มีสภาพผิวถนนจราจรชาํรุด ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
บอยคร้ัง เนื่องจากเปนถนนขางโรงเรียนประชาชน
ใชเปนเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้าํมัน ทุเรยีน และมังคดุ 
กลุมเปาหมายเปนประชาชน 998 คน และ
เกษตรกร 110 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก วงเงิน 3,603,000 บาท  
และไมเห็นควรสนับสนุนกิจกรรมติดตั้งชุดโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน วงเงนิ 2,590,000 บาท คงเหลือ
วงเงินเห็นควรสนับสนุน 3,603,000 บาท  

3,603,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 21/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ระบบประปาหมูบาน 
(กอสรางหอถังประปาพรอม
ขุดเจาะบอบาดาล) 

จัดทําระบบประปา 6 แหง คากอสรางแหง
ละ 5,000,000 บาท ดังน้ี 
1. กอสรางระบบประปา 4,701,153.33 บาท 
(รวม Factor F) 
(1) กอสรางหอถังประปาพรอมขุดเจาะ 
บอบาดาลแบบรวมทกุระบบอยูในชุด
เดียวกัน กําลังการผลิตนํ้าประปาขนาด 
20,000 ลิตรตอชั่วโมง  
(2) อาคารควบคุมการผลิตน้ําใตระบบ 
การผลิต  
(3) ระบบทอเมนและทอจายน้ํา  
(4) ฐานของระบบการผลิตแบบมีเข็ม 
2. คาขุดเจาะบอน้าํบาดาล 298,900 บาท 
(รวม Factor F)  
พื้นท่ีเปาหมาย 6 แหง ประกอดวย 
1. หมูที่ 1 ตําบลโคกเจริญ อําเภอทับปุด   
2 .หมูท่ี 6 ตําบลโคกเจริญ  อําเภอทับปดุ 
3. ซอยอุทยานศรีพังงา หมูที่ 2 ตาํบล 
บางวัน อาํเภอคุระบุร ี 
4. ซอยนาตาวอง หมูท่ี 2 ตําบลบางวัน  
อําเภอคุระบุร ี 
5. หมูที่ 3 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุร ี 
6. ซอยสวนงาม หมูที ่5 ตําบลบางวัน   
อําเภอคุระบุร ี

30,000,000 จังหวัดพังงา สาํนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

พังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชน 
โดยกอสรางระบบประปาพรอมขุดเจาะบอบาดาล 
แหงใหม จํานวน 6 แหง อัตราการผลิต  
20,000 ลิตรตอชั่วโมง ความจุ 44,000 ลิตร และ
ทอสงจายน้ํา เพ่ือประชาชนไดใชน้ําประปาสําหรับ
อุปโภคบริโภค และทาํการเกษตร กลุมเปาหมาย
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 2,895 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที  

30,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 22/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ตอยอดและขยายผลโครงการ
พังงาเมืองแหงความสุข 
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมพลังปลูกผักสราง 
ความมั่นคงทางอาหาร  
รักษสิ่งแวดลอมเพื่อ 
ความยั่งยืน 

จัดฝกอบรมใหกับประชาชนในหมูบานๆ ละ 
20 คน จํานวน 46 หมูบาน ดังน้ี 
1. จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุและตนกลา 
ตําบลละ 1 หมูบาน รวม 46 หมูบาน  
วงเงิน 2,732,400 บาท 
2. อบรมความรูการพัฒนาเมนูอาหาร 
เพ่ือสุขภาพ หมูบานละ 20 คน หมูบานละ 
28,400 บาท วงเงิน 1,306,400 บาท 
3. จัดตั้งชุมชนเพ่ือความยั่งยืน ตําบลละ  
1 หมูบาน รวม 46 หมูบานๆ 69,400 บาท 
วงเงิน 3,192,400 บาท 
4. สงเสริมตลาดนัดสีเขียว ตลาดสุขภาพ  
8 อําเภอๆ ละ 1 แหง เพ่ือยกระดับความรู
การผลิตใหมีความปลอดภัยดานอาหาร 
อําเภอละ 69,400 บาท วงเงิน 555,200 บาท 
5. จัดตั้งธนาคารขยะ 46 หมูบาน ตําบลละ  
1 หมูบาน รวม 46 หมูบาน วงเงิน 
1,987,200 บาท 
6. จัดนิทรรศการนําเสนอผลสําเรจ็โครงการ 
วงเงิน 480,000 บาท 

10,253,600 จังหวัดพังงา สาํนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลคาเพ่ิมของสนิคา (เกษตร) และผลิตภัณฑ
ทองถิ่นและชุมชน จัดหาปจจัยการผลิตและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสาํหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน โดยอบรมใหความรู 
ในการเพาะปลูกผัก พืชสมุนไพรและผลิตพันธุกลาไม 
รวมท้ังจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุและตนกลาชุมชน 
กลุมเปาหมายเปนประชาชนทั้ง 8 อําเภอ  
46 หมูบาน จํานวน 920 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได สามารถดาํเนินการได
ทันที 
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1 จัดตั้ง
ธนาคารเมล็ดพันธและตนกลา ตําบลละ 1 หมูบาน 
รวม 46 หมูบานวงเงิน 2,732,400 บาท  
และไมเห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 - 6 วงเงิน 
7,521,200 บาท เนื่องจากไมเช่ือมโยงถึง 
การสรางงาน สรางอาชีพ และกระตุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่ชัดเจน  

2,732,400 



 เห็นควรสนับสนุน พังงา หนา 23/23 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หนวยรับงบประมาณ หนวยดําเนินการ 
เปนโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกู  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 เปดโลกทะเลเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

จัดงานเปดโลกทะเลยาว จํานวน 3 วัน  
3 คืน ณ อําเภอเกาะยาว โดยจัดกจิกรรม 
วิ่งฟนรัน (เปดโลกอันดามัน) การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และการจําหนาย
สินคาและวัฒนธรรมพื้นเมืองทะเล กําหนด
จัดงาน 3 วัน 3 คืน ในเดือนพฤศจกิายน 
2564 

1,000,000 องคการบริหารสวน
จังหวัดพังงา 

องคการบริหารสวน
จังหวัดพังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

 ภาคเอกชน  
กลุมวิสาหกิจ  
กลุมอาชีพ  

กลุมผูดอยโอกาส  
กลุมเปราะบาง 

ผูสูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนงาน 3.2 ในการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชน เชื่อมโยงการทองเท่ียวและบริการ และ 
สรางการเขาถึงชองทางการตลาด โดยจดักิจกรรม
วิ่ง การแสดงศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น และ 
การจําหนายสินคา (ผลิตภัณฑพื้นบานและ 
อาหารทะเล) กลุมเปาหมายเปนประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพังงา ภูเก็ต และใกลเคียง 1,000 คน 
ผูประกอบการกลุมทองเท่ียว 500 คน นักทองเท่ียว 
5,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถวน 
มีความเหมาะสมเปนไปได  
3. พื้นที่ดําเนินการเปนพ้ืนที่เกาะ สามารถควบคมุ 
การเดินทางเขาออกพื้นที่ตามมาตรการของ ศบค. 
4.ปรับลดงบประมาณ 150,000 บาท ประกอบดวย 
(1) คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ ปรับลด 75,000 บาท 
(2) คาแถลงขาวการจัดงาน ปรับลด 50,000 บาท 
(3) คาใชจายในงานพิธีเปด ปรับลด 25,000 บาท 
คงเหลือวงเงินท่ีเห็นควรสนับสนุน 850,000 บาท 

850,000 

รวม 47 โครงการ 260,961,098  219,580,418 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พังงา หน้า 1/9 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 

จังหวัดพังงา 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวหาดทา้ยเหมือง 

ปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 
หาดท้ายเหมอืง (ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร กวา้ง 10-18 
เมตร สาย 1 - สาย 3 ระยะทาง 1,960 
เมตร) 
1. งานดิน (งานกรุยทางถางป่า ไถปรับเกลี่ย
และบดอัดคันทาง งาน Benching งานดิน
ตัดงานดินถม) 
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 
3. งานผิวทาง 
4. งานโครงสร้าง (งานท่อลอดกลมคอนกรีต
เสริมเหล็ก) 
5. งานเบ็ดเตล็ด (งานป้องกันการกัดเซาะ 
งานบ่อพักรับน้า้คอนกรีตเสริมเหล็ก       
งานขอบคันหินรางตื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งานแผ่นปูพื้นทางเท้า เครื่องหมายและหลัก
น้าทาง งานป้ายจราจร งานไฟฟ้าแสงสว่าง 
เสาไฟแบบแขนคู่สูง 9 เมตร 180 วัตต์   
และอุปกรณ์ครบชุด 14 แห่ง งานตีเส้น
จราจรงานภูมิทัศน์ ถมดินปลกูหญา้ 
เกาะกลางถนน) 

30,000,000 จังหวัดพังงา ส้านักงานโยธาธิการ
และผัง 

เมืองจังหวัดพังงา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวหาดท้ายเหมือง        
อย่างไรก็ตาม สภาพถนนเดิมไม่ได้ช้ารุดทรุดโทรม
มาก ซ่ึงสามารถใช้งานได้ รวมทั้งไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พังงา หน้า 2/9 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 พังงา Healthy 
Gastronomy 
and Animal welfare   

1. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจาก
วิสาหกจิชุมชนจ้านวน 2 กลุ่ม และ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19  
และจัดฝึกอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยี  
จ้านวน 40 คน และสนับสนุนปจัจัยการผลิต 
วงเงิน 1,001,100 บาท โดยสนับสนุนพนัธุ์
แพะให้ยืมเพือ่การผลิตในรูปแบบธนาคาร
แพะ โดยสนับสนุนแมพ่ันธุ์แพะ 40 ตวั 
(เป็นเงิน 400,000 บาท) พ่อพันธุ์แพะ 4 ตัว 
(เป็นเงิน 60,000 บาท) เครื่องสับย่อย 
เครื่องผสมอาหาร และ TMR เป็นต้น    
เป็นเงิน 976,500 บาท  
2. ปรับปรุงพันธุ์โคโดยวิธกีารผสมเทียม 
จ้านวน 300 ตัว วงเงิน 486,000 บาท 
3. ดูแลสวัสดิภาพชา้ง จา้นวน 150 เชือก  
วงเงิน 472,200 บาท 
4. ติดตามประเมินผล วงเงิน 36,000 บาท 

1,995,300 จังหวัดพังงา ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพังงา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้และสนับสนุนพันธุ์แพะ เพื่อการผลิต 
ในรูปแบบธนาคารแพะ ปรับปรุงพันธุ์โคโดยวธิีการ
ผสมเทียมและดูแลสวัสดิภาพช้าง แต่โครงการ 
ไม่เป็นไปตามคู่มือการเสนอโครงการ เนื่องจาก
แผนการด้าเนินงานและแผนการใช้จา่ยเงิน ระบุว่า
เร่ิมใช้เงินเดือนมิถุนายนรวมทั้งมีการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ที่ไม่เกี่ยวกับความส้าเร็จของโครงการ 76,360 บาท 
เช่น เครื่องเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์ และโทรทัศน์ 
LED Smart TV 

 

3 ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
ต้นแบบการทา้เกษตร
ผสมผสาน 

1. คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายต้นแบบ  
จากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID19 และฝกึอบรมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยง
แพะ 30 ราย เป็นเงิน 22,400 บาท 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
3,810,600 บาท  
- สนับสนุนพ่อพันธุ์แพะรายละ 1 ตัว      
ตัวละ 15,000 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท  
- สนับสนุนแม่พันธุ์แพะรายละ 10 ตัว     
ตัวละ 10,000 บาท เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
- สนับสนุนอาหารแพะ 60 กระสอบ      
รายละ 2 กระสอบ เป็นเงิน 36,000 บาท 
- แร่ธาตุ เป็นเงิน 21,600 บาท ยาถ่าย
พยาธิชนิดน้้า เป็นเงิน 15,000 บาท  
- สนับสนุนเครื่องสับย่อย 6 เครื่อง       
เป็นเงิน 288,000 บาท 
3. ติดตามประเมินผล 

3,833,000 จังหวัดพังงา ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพังงา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ในการเลี้ยงแพะต้นแบบการท้าการเกษตร
แบบผสมผสาน และสนับสนุนปัจจยั  การผลิต
โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน 
โดยระบุแผนการด้าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ไม่ชัดเจน และขาดความเหมาะสมด้านงบประมาณ 
เนื่องจากเป็นการอบรมแจกปัจจยัการผลิต 
ให้แก่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเฉลี่ยครัวเรือน 
ละ 127,020 บาท 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนใน
ด้านการแปรรูปผลผลิตจาก
การเกษตรกรรมในพื้นที่
จังหวัดพังงา 

1. ออกแบบ พัฒนา และติดต้ังระบบการ
แปรรูปผลผลิตของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยกีารแปร
รูป ผลผลิตประเภทลูกชกน้ามาแปรรูป   
เป็นผงและน้้าเช่ือมแบบประหยัดพลังงาน  
มีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 
- เครื่องแปรรูปโดยการระเหยน้้าสุญญากาศ
แบบประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง        
เป็นเงิน 4,975,500 บาท 
- เครื่องตีน้้าตาลผง 2,000,000 บาท 
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ม ี
กลุ่มเป้าหมาย 100 ราย เป็นเงิน 10,000 
บาท 

6,985,500 จังหวัดพังงา วิทยาลยัชุมชน 
จังหวัดพังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน          
กลุ่มวิสาหกิจ        
กลุ่มอาชีพ            

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส     
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน 
โดยระบุแผนการใช้จ่ายเงินและความพร้อม 
ในการด้าเนินการไม่ชัดเจน  

 

5 พัฒนาสิ่งอ้านวยความ
สะดวกเพื่อความปลอดภัย  
สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
ถนนทางหลวงท้องถิ่น    
สายบ้านมะรุ่ย – บ้าน 
โคกไคร  (พง.ถ.10002) 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ความสูง
ไม่น้อยกวา่ 6.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนน 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์       
จ้านวน 514 ชุด ระยะทาง 12,800 เมตร 
ระยะหา่งระหว่างต้น 25 เมตร 

   35,945,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพังงา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพังงา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง แบบโซล่าเซลล ์ เพื่ออ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวผู้ใช้เส้นทาง 
อย่างไรก็ตามไม่ได้เหตุผลโครงการ ความจ้าเป็น
เร่งงด่วนในการด้าเนินงาน และกิจกรรมโครงการ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน         

 

6 เขาหลักเซิร์ฟทาวน ์ 1. อบรมครูฝึกกระดานโต้คลื่น 20 คน 
ระยะเวลา 6 เดือน โดยผู้ฝึกมีใบรับรองผ่าน
การฝึกจากชมรมกีฬากระดานโต้คลื่น
จังหวัดพังงา วงเงิน 150,000 บาท 
2. ฝึกสอน lifeguard โดยสถาบัน Phuket 
like Guard Club จ้านวน 25 คน 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน พรอ้มสนับสนุน
อุปกรณ์กู้ชีพกูภ้ัยเบือ้งต้น ประกอบด้วย 
กระดานโต้คลื่น ฟินและสายรัดข้อเท้า     
10ชุด ชุดละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 
100,000 บาท  
3. จัดฝึกสอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ถูกวิธีโดย 
ครูฝึกจาก sunova ใหก้ับเยาวชน        
จ้านวน 20 คน สัปดาห์ละ 1 วัน จา้นวน  
4 สัปดาห ์

726,200 จังหวัดพังงา ส้านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดพังงา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้ครูฝึกกระดานโต้คลื่น อบรมความรู้ไลฟ์
การ์ด พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภยัเบื้องต้น และสอน
เล่นเซิร์ฟสเก็ตให้กับเยาวชน อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน 
ระบุแผนการด้าเนินการและแผนการใชจ้่ายเงิน 
ไม่สอดคล้องกัน ไม่มีเอกสารหลักฐานยนืยัน
ข้อตกลงในการบริหารจัดการวัสดอุุปกรณ์ รวมทั้ง
โครงการมีลักษณะเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ 
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนในการ
ด้าเนินการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยว sports tourism 
จังหวัดพังงา 

1. อบรมด้าน้้าสากล (Scuba) ระดับปกติ
และระดับสูงขึ้น 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน 
จ้านวน 5 วัน เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
2. อบรมน้กด้าน้้าฟรีไดฟ์วิ่ง 1 รุ่น รุ่นละ 30 
คน จ้านวน 4 วัน เป็นเงิน 780,000 บาท 
3. อบรมความรู้บุคลากรด้านกิจกรรม
กระดานยืนพาย (SUP) Level 1 จ้านวน   
1 รุ่น รุ่นละ 30 คน จา้นวน 3 วัน เป็นเงิน 
500,000 บาท 
4. แข่งข้นวิ่งมินิมาราธอนจังหวัดพังงา 
จ้านวน 1,000 คน เป็นเงิน 300,000 บาท 
5. จัดกิจกรรมสคูบ้าฟอร์ออล ครั้งที่ 5  
การด้าน้้าผู้พกิารระดับ Open water  
มากที่สุดในโลก เป็นเงิน 4,049,100 บาท 

7,629,100 จังหวัดพังงา ส้านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดพังงา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้การด้าน้า้สากล การดา้น้้าฟรีไดฟว์ิ่ง อบรม
บุคลากรด้านกระดานยืนพาย จัดกิจกรรมแข่งขันวิ่ง
มินิมาราธอน และกิจกรรมสคูบ้าฟอร์ออล ครั้งที่ 5 
การด้าน้้าผู้พกิารระดับ Open water อย่างไรก็
ตาม โครงการขาดความชัดเจนในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม  ไม่แจกแจง
รายละเอียดกิจกรรมการด้าเนินงาน และแผนการ
ใช้จ่ายเงิน รวมทั้งกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินมิาราธอน
จังหวัดพังงา และกิจกรรมสคูบ้าฟอร์ออล ครั้งที่ 5 
การด้าน้้าผู้พกิารระดับ Open water ซ่ึงอาจจะ 
ไม่สามารถจัดงานได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

8 มหกรรมอาหารทะเลและ
ของดีเมืองพังงา 

1. งานแสดงและจ้าหนา่ยสินค้าอาหาร - 
ทะเล อาหารแปรรูป และสินค้าอื่นๆ รวมทั้ง
ธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกับการท่องเท่ียว ในพืน้ที่
จังหวัดพังงา 1 ครั้ง มีผู้ประกอบการ 
นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมงานแสดงและจ้าหนา่ยสินค้า ไม่น้อย
กว่า 1,000 ราย เป็นเงิน 5,000,000 บาท 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายช่อง
ทางการจ้าหน่ายสินค้า และธุรกิจที่เกีย่ว 
เนื่องกับการท่องเท่ียว ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นเงิน 4,527,800 บาท 

9,527,800 จังหวัดพังงา ส้านักงานพาณิชย์
จังหวัดพังงา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
แสดง จ้าหน่ายสินค้า ประชาสัมพันธ์และขยายช่อง
ทางการจ้าหน่ายสินค้าผา่นสื่อสังคมออนไลน์ 
อย่างไรก็ตาม โครงการขาดรายละเอียดความ
ชัดเจนในการด้าเนินการ และไม่จ้าแนกแผนการ
ด้าเนินงานและแผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน 
รวมทั้งกิจกรรมโครงการมีลักษณะเป็นการจัดงาน
ขนาดใหญ่ ท้าให้อาจไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของ ศบค. ของจังหวัดได้ 

 

9 พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านผู้ประกอบอาหารไทย 

1. อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทย 
30 ชั่วโมง ฝึกอบรม 5 วัน จา้นวน 3 รุ่น  
รุ่นละ 20 คน (600 บาทx30 ชัว่โมง x  
3 รุ่น) เป็นเงิน 213,000 บาท 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ส้าหรับ
ห้องฝึกอบรมสาขาการอาหารไทย 
ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา  
32 รายการ เป็นเงิน 1,905,100 บาท 

2,118,100 จังหวัดพังงา ส้านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานพังงา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
หลักสูตรการประกอบอาหารไทย อยา่งไรก็ตาม 
โครงการไม่มีความพร้อมในการด้าเนินการ 
เนื่องจากไม่มีเครื่องมือเดิม ท้าให้ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อจัดอบรม จา้นวน 32 รายการ 1,905,100 บาท 
เช่น เตาแก๊ส เครื่องดูดควัน เครื่องบดและปั่น
เอนกประสงค์ เครื่องชั่งดิจิตอล และเครื่องกรองน้้า 
เป็นต้น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 พังงาเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน
ด้วยศาสตร์พระราชา 

1. จัดสัมมนาเกษตรยั่งยืน 
2. ประชุมท้าความเขา้ใจกับตวัแทนระดบั
ต้าบล ต้าบลละ 2 คน 48 ต้าบล ครั้งละ 4 
อ้าเภอ 1 ครั้ง ประชุม ติดตามผลการ
ด้าเนินงาน 1 ครั้ง 
3. ประชุมท้าความเขา้ใจหลักสูตรกับ
ปราชญ์เกษตรยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพังงา 1 
ครั้ง ประชุมสรุปผลการเรียนการสอน       
1ครั้ง 
4. จัดพื้นที่น้าร่องเกษตรยั่งยืนหมูบ่้าน ละ  
1 แปลง รวม 160 หมูบ่้าน 
5. จัดอบรมหลักสูตร 4 ชัว่โมง ได้แก ่
เศรษฐกิจพอเพียงกับทัศนคติในการใช้ชวีิต,
การจัดการดิน,การจัดการน้้า,ป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อยา่ง,สวนสมรม,ศัตรูพืชและ
การจัดการโดยวิธธีรรมชาติ,สุขภาพของคน
เกษตร,การแปรรูปวัสดุทางการเกษตร,
การตลาดกับการเกษตร,หลักการบัญชีและ
การบริหารการเงินและการเก็บข้อมูลเกษตร 

1,640,050 จังหวัดพังงา ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดพังงา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้การท้าเกษตรแบบพอเพียง และ จัดพื้นที่ 
น้าร่องเกษตรยั่งยืนอยา่งไรก็ตาม โครงการไม่เป็น 
ไปตามคู่มือการเสนอโครงการ เนื่องจากกิจกรรม
โครงการมีลักษณะเดียวกันกับโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรซ่ึงได้รับการอนุมัติ
ไปแล้ว 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ส่งเสริมชุมชนท่องเท่ียว 
OTOP นวัตวถิีพังงา  
สู่ความยั่งยืน 

1. อบรมเพิ่มทักษะและเพิ่มมูลค่าสินค้า และ
บริการชุมชน เป็นเงิน 13,620,000 บาท 
2. ยกระดับชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
เป็นเงิน 4,137,600 บาท 
- ปรับภูมิทัศน์ชุมชน (โดยแรงงานในชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ้านวน  
15 คน/หมู่บ้าน รวม 180 คน) เป็นเงิน 
3,420,000 บาท 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน ชุมชนละ 20 คน 717,600 บาท 
3. การต่อยอดเพื่อความยั่งยืน  
1,322,900 บาท 
- ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี โดยจ้างนักส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
จ้านวน 13 คน 1,170,000 บาท 
- ประชุมเตรียมความพร้อมนักส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน 2 วัน เป็นเงิน 929,000 บาท 
- ติดตามผล เป็นเงิน 60,000 บาท 

19,080,500 จังหวัดพังงา ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น 
การอบรมความรูก้ารเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
ของชุมชน ปรับภูมิทัศน์ชุมชนประชาสัมพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยวนวัตวถิี อย่างไรก็ตาม โครงการมีลักษณะ
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ และไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนนิการ" 

 

12 สานสัมพันธ์บา้นพี่ –  
เมืองน้อง (ภูเก็ต-พังงา) 

จัดกิจกรรมตามโครงการ จ้านวน 5 วัน 5 
คืน ประกอบดว้ย กิจกรรมการแสดงบนเวที  
การจ้าลองวิถีชีวิตและการละเล่นพื้นบ้าน  
มีลานวัฒนธรรมพื้นบา้น ซุ้มอาหาร  
ซุ้มประตูเข้างาน จุดถ่ายภาพและ 
การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

3,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพังงา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพังงา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
การแสดงบนเวที จา้ลองวิถีชวีิตและการละเล่น
พื้นบ้าน ซุ้มอาหาร ซุ้มประตูเขา้งาน จุดถ่ายภาพ  
การแข่งขันกีฬา เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต และใกล้เคียง 
ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเท่ียว และนกัทอ่งเที่ยว  
ไม่ระบุจ้านวนที่ชัดเจน รวมทั้งกิจกรรมโครงการ 
มีลักษณะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ อาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของศบค. ของจังหวัดได้ 

 

13 เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัด
พังงา ประจ้าป ีพ.ศ. 2564 

จัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและ
จ้าหน่ายสินค้าชุมชน ก้าหนดจัดงาน
ระยะเวลา 3 คืน ระหว่างวันที ่10 - 12 
ธันวาคม 2564 ณ อนุสรณ์สถานเรือ 
ตรวจการ 813 ตา้บลคึกคัก อ้าเภอตะกัว่ป่า 
จังหวัดพังงา 

1,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลคึกคัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวและจา้หน่ายสินค้า
ชุมชน แต่โครงการไม่อาจสามารถด้าเนนิกิจกรรม
โครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมีค่าจ้าง
ศิลปินชุดการแสดง เป็นเงิน 300,000 บาท 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 พังงาไบค์วีค 2021 
(Phang-nga bike Week 
2021) 

จัดงานกระตุ้นการท่องเท่ียวและจ้าหนา่ย
สินค้าชุมชน 

1,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลคึกคัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวพังงาไบค์วีค และ
จ้าหน่ายสินค้าชุมชนแต่โครงการไม่อาจสามารถ
ด้าเนินกิจกรรมโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
และไม่แสดงความเชื่อมโยงการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ และกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 

15 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะต้าบล
โคกเจริญ อ้าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
จ้านวน 369 ชุดๆ ละ 70,000 บาท  
เสาสูง 6.00 เมตร หมู่ที่ 2,3,4,5,6, และ 8 
ต้าบลโคกเจริญ อา้เภอทับปุด แบ่งเป็น  
6 จุด ดังนี้ 
1. ถนนสายสระน้้านบตาเอียด หมู่ 2 
จ้านวน 56 ชุด  
2. ถนนบรเิวณนวัตวิถ ี(ซอยตีนวัด 1,ซอย
ตีนวัด  
2, ซอยตีนวัด 3) จ้านวน 127 ชุด 
3. ถนนสายนบหลวง - ตลิ่งชัน หมู่ 4  
จ้านวน 44 ชุด 
4. ติดต้ังบริเวณสระน้้าห้วยลานไทร หมู ่5  
จ้านวน 13 ชุด 
5. ถนนสายบ.ตลิ่งชัน-ฝายคลองล้าไตรมาส  
(ช่วงหน้ามัสยิดตล่ิงชัน หมู ่6 - นวัตวถิี  
หมู่ 3 จา้นวน 46 ชุด 
6. ถนนสายแหล่งท่องเท่ียวสระน้้าบางปุย
ตอนล่างเช่ือมสระน้้าบางปุยตอนบน  
จ้านวน 83 ชุด ระยะทางรวม 12,359 เมตร 
ระยะหา่งระหว่างต้น 35 เมตร 

25,830,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโคกเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ (โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์) ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย จา้นวน 369 ชุด ในพื้นที่ต้าบล
โคกเจริญ อ้าเภอทับปุด จังหวัดพังงา แต่ไม่ได้ระบุ
เหตุผลประกอบความจ้าเป็นเร่งด่วน และ
ความส้าคัญของพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลล์ถนนภายในพื้นที ่
ต้าบลบางเหรียง หมู่ที ่
1,2,3,5 ต้าบลบางเหรียง  
อ้าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ (โคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์) ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย จ้านวน 80 ชุด ชุดละ 70,000 บาท 
เสาสูง 6.00 เมตร ถนนภายในพื้นที่ต้าบล
บางเหรียง หมู่ที่ 1,2,3,5  
แบ่งเป็น 4 จุด ดังนี ้
1. ถนนสายบา้นบางเหรียงเหนือ - บา้นบาง
เหรียงใน หมู่ 1 ต้าบลบางเหรียง  
จ้านวน 20 ต้น  
2. ถนนบ้านบางเหรียงใต้ หมู ่2 ต้าบลบาง
เหรียง จ้านวน 20 ต้น 
3. ถนนสายคอกชา้ง หมู่ที่ 3 ต้าบลบาง 
เหรียง จ้านวน 20 ต้น 
4. ถนนสาย 4 - 5 หมู่ 5 ตา้บลบางเหรยีง  
จ้านวน 20 ต้น 
ระยะทางรวม 4,000 เมตร ระยะห่าง
ระหว่างต้น 50 เมตร 

5,600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางเหรียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณถนนภายในพื้นที่ต้าบล
บางเหรียง หมู่ที่ 1,2,3,5 แต่ไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ้าเป็นเร่งด่วน และความส้าคัญของ
พื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งกจิกรรมโครงการไม่แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง โซล่าเซลล์ ถนนสาย
วัดราษฎร์อปุถัมภ-์เจดีย์  
หมู่ที่ 4ต้าบลบางเหรียง 
อ้าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ (โคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์) ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย จ้านวน 35 ชุด ชุดละ 70,000 บาท 
เสาสูง 6.00 เมตร ถนนสายวัดราษฎร์
อุปถัมภ-์เจดีย์ หมู่ที่ 4 ตา้บลบางเหรียง 
ระยะทางรวม 1,720 เมตร ระยะห่าง
ระหว่างต้น 50 เมตร 

5,600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางเหรียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายวัดราษฎรอ์ุปถัมภ์-
เจดีย์ หมู่ที่ 4 ต้าบลบางเหรียง แต่ไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ้าเป็นเร่งด่วน และความส้าคัญของ
พื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งกจิกรรมโครงการไม่แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

18 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 2,3,4 ต้าบลบางทอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ (โคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์) ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย จา้นวน 215 ชุด ชุดละ 
70,000 บาท เสาสูง 6.00 เมตร หมู่ที่ 2,3,4 
ต้าบลบางทอง อา้เภอท้ายเหมือง ระยะทาง
รวม 9,000 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น  
40 เมตร 

2,450,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางเหรียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ้าเป็นเร่งงด่วน และความส้าคัญของ
พื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งกจิกรรมโครงการไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พังงา หน้า 9/9 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ท้ายเหมือง Surf Skate 1. ก่อสร้างลานคอนกรีตความกวา้ง 20 
เมตร ยาว 30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร เป็นเงิน 769,500 บาท 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์แท่น Skate Board 4 ชุด 
เป็นเงิน 142,500 บาท 
3. ก่อสร้างประติมากรรมวถิีชุมชน จา้นวน  
1 แห่ง เป็นเงิน 683,000 บาท 
บริเวณพื้นที่เลียบชายหาดริมทะเล 
ท้ายเหมือง หมู่ที ่9 ต้าบลท้ายเหมอืง 
อ้าเภอทา้ยเหมือง จังหวัดพังงา 
 

15,050,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต จัดซ้ือแท่น Skate Board 4 ชุด  
ก่อสร้างประติมากรรม เพือ่รองรับการทอ่งเที่ยว  
แต่โครงการไม่เป็นไปตามคู่มือการเสนอโครงการ 
เนื่องจากไม่ระบุกิจกรรมการด้าเนินโครงการใน
แผนการใช้จ่ายเงินทั้งในแบบฟอร์ม 1 และ
แบบฟอร์ม 2  รวมทั้งไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบ
ความจ้าเป็นเร่งด่วน และความส้าคัญของพื้นที่
เป้าหมาย รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู 
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

20 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชายทะเลท้ายเหมือง 

1. มหกรรมว่าวไทยและว่าวนานาชาติ  
2. มหกรรมอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเล  
(ท้ายเหมือง Street Seafood) 

1,595,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท้ายเหมอืง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
มหกรรมว่าวไทยและว่าวนานาชาติ และจัดงาน
มหกรรมอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเล  
(ท้ายเหมือง Street Seafood) แต่กิจกรรม
โครงการมีลักษณะเป็นการจัดงานเทศกาลขนาด
ใหญ่ ที่มีการรวมกลุ่มของคนจ้านวนมาก  
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

21 สร้างเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัยสา้หรับ
นักท่องเที่ยวทางทะเล 

อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักทอ่งเที่ยว  
(Life Guard) ในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวสา้คัญ  
2 รุ่น รุ่นละ 30 คน กลุ่มเป้าหมายโครงการ
เป็นประชาชนผู้สนใจ และเจา้หน้าทีกู่้ชพี
กู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยอบรมรุ่นละ 56 ชัว่โมง เพื่อสรา้งความ
ปลอดภัยความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว 
 

400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท้ายเหมอืง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลอืนักท่องเที่ยว (Life Guard)  
ไม่แจกแจงรายละเอียดกจิกรรมการด้าเนินงานใน
แผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งหน่วยด้าเนินการที่ควรมี
หน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

 

รวม 21 โครงการ 220,786,230  
 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดระนอง

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดระนอง 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ระนอง 497,768,396 140 497,513,667 69 249,370,552 71 248,143,115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 1/25 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดระนอง 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

1. อบรมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตปุ๋ยหมกั ปุย๋น้้าหมกั เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางนอนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 
หมู่ที่ 3 ต้าบลบางนอน จา้นวน 53 คน 
จ้านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จ้านวน 28 คน และ
รุ่นที่ 2 จ้านวน 25 คน และจัดท้าแปลงสาธิต
การผลิตปุ๋ยหมกัเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ของ
เกษตรกรในพื้นที่ เป็นเงิน 168,620 บาท 
2. จัดซื้อเครื่องบดสับย่อยอเนกประสงค์ 
เครื่องยนต์เบนซินขนาด 13 แรงงาน  
1 เครื่อง เป็นเงิน 47,080 บาท และเครื่อง
ผสมปุ๋ย ขนาด 500 กิโลกรัม 1 เครื่อง 
48,150 บาท รวมเป็นเงิน 95,230 บาท  
ไว้ด้าเนินงานจัดท้าปุ๋ยประจ้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบางนอน  

263,850 จังหวัดระนอง ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้และสนับสนุน
วัสดุสาธิตการท้าปุ๋ยหมกัและปุ๋ยน้้าหมกัให้กับ
เกษตรกรเป้าหมาย จ้านวน 53 ครัวเรือน และ
จัดท้าจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก (ค่าวัสดกุารเกษตร 
2,765 บาทต่อครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที โดยการอบรมแตะ่ละรุ่นไม่เกิน 
50 คน ตามมาตรการที่ ศบค. ก้าหนด 

263,850 

2 เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตความ
ยากลา้บาก 

1. อบรมการท้าเกษตร กล้าไม้และพันธุพ์ืช 
แก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง ตามขอ้มูล 
TPMAP และข้อมูลผู้ได้รับการสงเคราะห์
จากหนว่ยงานสังกัด พม. 100 คน (5 
อ้าเภอ อ้าเภอละ1 รุ่น รุ่นละ 20 คน) และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น หน่อกล้วย 
น้้าหวา้ กลว้ยหอมทอง ต้นกลา้พันธุ์มะนาว 
ต้นพันธุ์มังคุด และต้นกล้าพันธุ์ไม้สักทอง 
เป็นต้น (คนละ 2,765 บาท/คน) เป็นเงิน 
384,050 บาท 
2. ฝึกปฏิบัติกลุ่มพอเพียง เสบยีงอาหาร 
โดยมีการจ้างแรงงานกลุ่มเปราะบางขุดหลุม
เตรียมแปลง วันละ 310 บาท จ้านวน 100 คน 
จ้านวน 2 วัน เป็นเงิน 62,000 บาท 

446,050 จังหวัดระนอง ส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการจัดหาปัจจยัการผลิตและ 
สิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นสา้หรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการฝึกอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการประกอบอาชีพ
พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
กลุ่มผู้เปราะบางตามขอ้มูล TPMAP เป้าหมาย 
จ้านวน 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที โดยอบรมแต่ะละรุ่นไม่เกิน 50 คน 
ตามมาตรการที่ ศบค. ก้าหนด 
3. ปรับลดค่ากระเป๋าเอกสาร 7,000 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 439,050 บาท 

439,050 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 2/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาทักษะเพือ่เพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชพี 
สร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับชุมชน 

จัดอบรมทักษะอาชีพใหก้ับกลุ่มแรงงานนอก
ระบบที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 
จ้านวน 10 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 200 คน 
และกลุ่มผู้สูงอายุ จ้านวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน 
รวม 100 คน รวมทั้งสิ้นจ้านวน 300 คน 
เพื่อประกอบอาชีพ ดังนี้ 1) การท้าขนมไทย
พื้นบ้าน จ้านวน 60 คน (3 รุ่น) รุ่นละ 
10,000 บาท รวม 30,000 บาท 2) สาขา
การประกอบอาหารไทย จ้านวน 60 คน  
(3 รุ่น) รุ่นละ 10,000 บาทรวม 30,000
บาท 3) สาขาแต่งผมบุรุษ จ้านวน 60 คน 
(3 รุ่น) รุ่นละ 10,000 บาท รวม 30,000 
บาท 4) สาขาท้าน้า้พริกเพือ่ประกอบอาชีพ 
จ้านวน 60 คน (3 รุ่น) รุ่นละ 10,000 บาท 
รวม 30,000 บาท 5) แปรรูปอาหารเพือ่การ
จ้าหน่าย จ้านวน 60 คน (3 รุ่น) รุ่นละ 
10,000 บาท เป็นรวม 30,000 บาท  
ค่าสนับสนุนกิจกรรมฝึกสาธิต 20 คน  
15 รุ่น คนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 
3,000,000 บาท 

3,817,500 จังหวัดระนอง ส้านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการจัดหาปัจจยัการผลิตและ 
สิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นสา้หรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการพฒันาทักษะ
อาชีพการท้าอาหารและจัดหาเครื่องมือสนับสนุน
การประกอบอาชพี คนละ 5,000 บาท ให้กับ
แรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID 19 เป้าหมาย จ้านวน  
480 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที เป้าหมายการอบรมแต่ะละรุ่น 
ไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการที ่ศบค. กา้หนด 
3. ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองขอปรับลด
ปัจจัยการผลิตเหลือคนละ 5,000 ต่อคน และเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายจาก 300 คน เป็น 480 คน คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน จ้านวน 3,708,000 บาท 

3,708,000 

4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ซอยบางร่อน  
หมู่ที่ 8  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ซอยบางร่อน หมู่ที ่8 ต้าบล จปร.  
อ้าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทาง 
1,300 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร 

4,924,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลลต้าบล จ.ป.ร. 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่อเป็นเส้นทางทีป่ระชาชน 
ใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตยางพารา ผลไม้ 
(ทุเรียน หมาก กาแฟ) และปาล์มน้้ามัน ออกสู่
ตลาด โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 500 ครัวเรือน และแรงงาน 15 คน  
ทั้งนี้มีหนังสือขออนุญาตเข้าทา้ประโยชน์ในเขต
พื้นที่ป่าสงวน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

4,924,700 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 3/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยขอนขวาง หมู่ที ่9 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขอนขวาง 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 440 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,760 ตารางเมตร มีไหล่ทางดินลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 

1,111,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลน้้าจืด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่อเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ใน
การขนส่งสินค้าเกษตร อาท ิยางพารา ปาล์มน้้ามัน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 30 ครัวเรือน 
และเกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านแบบรูปรายการ รายละเอยีด
งบประมาณและด้าเนินการได้ทันท ี 

1,111,000 

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลตกิ 
คอนกรีตและซ่อมสร้างเสริม
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  
สายเพชรเกษมสายเก่า  
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างและซ่อมสร้างเสริมผิวถนน 
แอสฟัลติกคอนกรีต ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 598.00 เมตร 
หนาโดยเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,588.00 ตารางเมตร 

2,556,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลบางหิน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนในชุมชนเพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งสินค้าเกษตร อาท ิยางพาราและปาล์มน้้ามัน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน 
เกษตรกร 2,700 คน ผู้ประกอบการ 30 ราย 
แรงงาน 30 คน นักท่องเที่ยว 1,500 คน  
พร้อมบันทึกการส่งมอบระหวา่งแขวงทางหลวงกับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางหิน เพือ่เป็นผู้ควบคุม 
บริหารจัดการและดูแลบ้ารุงรักษาต่อไป 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและพร้อมแบบรูป
รายการก่อสร้างสามารถดา้เนินการได้ทันที 

2,556,000 

7 เจาะบ่อบาดาลบ้านม่วงกลวง 
หมู่ที่ 1 ต้าบลม่วงกลวง  
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง 

เจาะบ่อบาดาลกว้าง 0.15 เมตร ลึก 100 เมตร 
บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ 1 ต้าบลม่วงกลวง 
อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

276,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเจาะบ่อบาดาลเพือ่เป็นแหล่งน้้าส้าหรับ 
ใช้ในอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกพชืเกษตร 
ยางพารา ปาล์มน้า้มัน และผลไม้ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 600 คน เกษตรกร  
50 คน ผู้ประกอบการ 3 ราย แรงงาน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและพร้อมด้าน
แบบรูปรายการ สามารถด้าเนินการได้ทันที  

276,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 4/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก 
สูบจ่ายตรง หมู่ที่ 6  
บ้านโตนกลอย 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล 
ขนาดเล็กสูบจ่ายตรง แบบถังไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 4 ใบ  

776,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลก้าพวน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาล
ขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชผัก 
กาแฟ และผลไม้ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
20 คน ผู้ประกอบการ 1 ราย จ้างงาน 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและพร้อม
ด้าเนินการได้ทันที  

776,000 

9 ปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะช้าง 
เกาะพยาม หมู่ 1 ต้าบล
ปากน้้า อ้าเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง 

ปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะชา้ง เกาะพยาม 
หมู่ที่ 1 ต้าบลปากน้า้ อ้าเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง ซ่ึงเป็นท่าเรือเดิมให้มีความ
สะดวก ปลอดภยั 

1,717,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลปากน้า้ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะชา้ง เกาะพยาม 
ซ่ึงเป็นท่าเทียบเรือที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ
ของจังหวัด ที่ปัจจุบันมีสภาพคับแคบไมเ่พียงพอต่อ
การรองรับจ้านวนนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีการท่องเที่ยว
ได้ปกติและช่วงฤดูท่องเท่ียว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 100 คนต่อวัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและพร้อมด้าน
แบบรูปรายการกอ่สร้างและพื้นที ่โดยมีหนังสือ
อนุญาตการใช้พื้นทีข่องกรมป่าไม้แลว้ สามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

1,717,700 

10 ขุดลอกตะกอนอาคารอัดน้า้
บ้านห้วยสะท้อน หมู่ที่ 4 

ขุดลอกตะกอนอาคารอัดน้้าบ้านห้วยสะท้อน 
5,978.70 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 ต้าบล
ล้าเลียง อ้าเภอกระบุรี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่
ชลประทานที่มีการทา้เกษตรผสมผสานของ
ต้าบลล้าเลียง 

408,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลล้าเลียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขุดลอกตะกอนอาคารอัดน้้าบ้านห้วยสะท้อน 
หมู่ที่ 4 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้้าดิบส้าหรับทา้ประปา
และอุปโภคบริโภค รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่เกษตร
ผสมผสานบริเวณหมู่ที่ 4 ต้าบลล้าเลียง โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย 90 ครัวเรือน ประชาชน 360 คน 
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,000 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที 

408,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 5/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยฝายน้า้ล้น 
หมู่ที่ 9 ต้าบลกะเปอร ์
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 

3,029,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
อ้านวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น และใช้ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ปาล์มน้้ามัน 
ยางพารา ผัก และผลไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 1,500 คน เกษตรกร 2,700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

3,029,000 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กดอยร้อยววิ  
หมู่ที่ 3 ต้าบลม่วงกลวง 
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร 
ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร 

1,870,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
อ้านวยความสะดวกประชาชนในการสัญจร และใช้
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน 
และไม้ผล โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 600 คน เกษตรกร 35 คน ผู้ประกอบการ 
2 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที 

1,870,000 

13 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยลิกไนซ์  
หมู่ที่ 3 ต้าบลม่วงกลวง 
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,139 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 8,556 
ตารางเมตร 

8,060,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เนื่องจากถนน
เดิมเป็นดินลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จ้าเป็นต้อง
ก่อสร้างถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน 
โดยมีเป้าหมายเป็นประชาชน จา้นวน 700 คน 
เกษตรกร 40 คน ผู้ประกอบการ 3 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

8,060,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 6/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนแอสฟันท์ตกิ 
คอนกรีต บ้านน้้าขาว 
ซอยในเหมือง หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ระยะทาง 1,930 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกวา่ 
5,690 กิโลเมตร 

6,178,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล จ.ป.ร. 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านน้้าขาว ซอยในเหมือง หมู่ที ่6 ต้าบล จ.ป.ร. 
อ้าเภอกระบุรี ที่มีสภาพช้ารุดเสียหายจากน้้ากัดเซาะ
ในฤดูฝน ซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 
สวนยางพารา ปาล์มน้้ามัน กาแฟ และสวนไม้ผล 
รวมทั้งเข้าสู่กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชัง พื้นที่
เกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มลองกองหวาน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

6,178,900 

15 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย
บ้านบางหิน-วังกุ่ม หมู่ที่ 2-4 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 7.00 
เมตร ระยะทาง 237.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,659.00 
ตารางเมตร 

616,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลบางหิน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนต้าบลปากจั่นที่ติดพรมแดน
ประเทศเมียนมา ซ่ีงเป็นเส้นทางสู่แนวชายแดนเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ และเส้นทางที่ประชาชนใช้
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา กาแฟ เงาะ 
มังคุด ลองกอง และปาล์มน้้ามัน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,174 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและพร้อม
ด้าเนินการได้ทันที 

616,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 7/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านสวน หมู่ที ่1 
ต้าบลม่วงกลวง อ้าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 4,800 
ตารางเมตร 

3,269,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร อาท ิยางพารา กาแฟ 
เงาะ มังคุด ลองกอง และปาล์มน้้ามัน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 600 คน เกษตรกร  
35 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

3,269,000 

17 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดเล็ก  
สูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2  
ซอยหาดประพาส บ้านเหนือ  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดเล็ก สูบจา่ยตรง หมู่ที ่2  
ซอยหาดประพาส บา้นเหนือ  

776,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลก้าพวน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านเพือ่ใช้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภคและท้าการเกษตร บรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชนที่ขาดแคลนน้้าสะอาดและ
ระบบประปาเดิมไม่เพียงพอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 20 คน และผู้ประกอบการ 1 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

776,000 

18 ปรับปรุงถนนลาดยางพารา 
แอสฟัลติกซอยถ้้าพระขยางค์ 
หมู่ที่ 5 

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลตกิ  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

1,592,567 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลล้าเลียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนถ้้าพระขยางค์ และอา้นวยความ
สะดวกในการสัญจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 200 คน เกษตรกร 150 คน 
ผู้ประกอบการ 20 คน นักท่องเท่ียว 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

1,592,567 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 8/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay)  
สายทางเพชรเกษม -  
บ้านทุ่งหงาว (ชว่งรอยต่อ
เทศบาลต้าบลหงาว -  
ป้อม อปพร. ) หมู่ที่ 2,3 
ต้าบลหงาว  
อ้าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง 

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกนั 
ไม่น้อยกวา่ 4,800.00 ตารางเมตร 

1,999,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลหงาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อ 2 ชุมชนเพื่อให้การ
คมนาคมขนส่งสะดวกยิ่งขึ้นและใช้ขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น ยางพารา มะม่วงหิมพานต ์ผลไม้ ปาล์มน้้ามัน 
และสินค้าประมง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,700 คน เกษตรกร 350 คน ผู้ประกอบการ 40 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

1,999,000 

20 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ซอยประชา 
สงเคราะห์ 1 หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 6 เมตร  
ไหล่ทาง 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 

8,533,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล จ.ป.ร. 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนใช้ส้าหรับการขนสง่สินค้า
เกษตร เช่น ยางพารา ทุเรียน มังคุด และกาแฟ 
เป็นต้น และเป็นพื้นที่ต้าบลชายแดน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,200 คน เกษตรกร 
1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที 

8,533,300 

21 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ขุดเจาะบ่อบาดาล จ้านวน 1 บ่อ พรอ้ม
ติดต้ังเครื่องสูบน้้าไฟฟ้า แบบจุ่มน้้า 
(Submers Pume) ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ้านวน 1 เครื่อง  

208,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลน้้าจืด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเจาะบ่อบาดาลเพือ่ใช้ส้าหรับการเกษตร
และให้ประชาชนมีน้า้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ลดการขาด
แคลนน้้า และภาระการบรรทุกน้้าไปส่งตามบ้าน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 816 คน 
เกษตรกร 139 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

208,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 9/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยตะพาบน้า้ 
หมู่ที่ 1 ต้าบลม่วงกลวง 
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร 
ยาว 507 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,048 ตารางเมตร 

1,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนส้าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร 
ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน ยางพารา ทุเรียน และมังคุด  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

1,400,000 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยท่าเรือนกงาง 
หมู่ที่ 5 ต้าบลราชกรูด 
อ้าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยท่าเรือนกงาง 
เสริมเหล็กขนาด กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 3,250 ตารางเมตร ตามแบบที่ 
อบจ. กา้หนด 

2,314,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนส้าหรับใช้ขนส่งสินค้าเกษตร 
อาทิ ยางพารา และไม้ผล และรองรับเศรษฐกิจชุมชน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

2,314,000 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยห้วยหลี  
หมู่ที่ 9 ต้าบลกะเปอร ์
อ้าเภอกะเปอร ์ 
จังหวัดระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร 

2,117,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างเส้นทางส้าหรับการขนสง่สินค้า
เกษตร โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน จ้านวน
1,500 คน เกษตรกร 2,700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที 

2,117,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 10/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก 
สูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2  
ซอยนาใน 3 บ้านเหนือ  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดเล็ก สูบจา่ยตรง 

776,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลก้าพวน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม เพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนน้้าของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประปา โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 600 คน ผู้ประกอบการ 1 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

776,000 

26 ขยายผิวจราจรถนน 
สายทางเข้าน้้าตกหว้ยเนียง 
หมู่ที่ 7- 8 

ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายทางเข้าน้า้ตกหว้ยเนียง หมู่ที่ 7 - 8 
กว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร งานป้ายจราจร  
วางท่อลอด เพื่อรองรับการท่องเท่ียวชุมชน 

517,085 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลล้าเลียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขยายผิวถนนให้กวา้งขึ้น เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการสู่น้้าตกหว้ยเนียง และการจราจรใน
ชุมชน เช่น หน้าโรงรียน ตลาดนัดชุมชน รวมทั้ง
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ปาล์มน้้ามัน 
และผลไม้ โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
1,000 คน ผู้ประกอบการ 20 ราย ชาวประมง  
150 คน นักท่องเที่ยว 150 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

517,085 

27 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) สายทาง
บ้านท่าฉาง - ท่าต้นสน  
หมู่ที่ 3 ต้าบลหงาว  
อ้าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง 

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 3 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,563 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 
15,440.00 ตารางเมตร 

6,390,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลหงาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ในการปรับปรุงถนนใช้ในการขนส่งสินค้าประมง
และการท่องเท่ียว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,700 คน ผู้ประกอบการ 40 ราย 
เกษตรกร 350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

6,390,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 11/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยห้วยฝักขา้ว 
หมู่ที่ 10 ต้าบลกะเปอร ์
อ้าเภอกะเปอร ์ 
จังหวัดระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 

2,358,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ในการก่อสร้างถนนเพื่อใช้ส้าหรับการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้้ามัน ยางพารา ผัก 
ผลไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
3,500 คน เกษตรกร 3,600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

2,358,000 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยคลองน้อย
แพรกขวา หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.5 เมตร หรือมพีื้นที่
คอนกรีตรวมกันทั้งหมดไม่ น้อยกวา่ 9,000 
ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกา้หนดที่ได้
มาตรฐาน จ้านวน 1 สายทาง 

6,986,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล จ.ป.ร. 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนที่มีสภาพเป็นลกูรังเป็นหลุม
เป็นบ่อให้เป็นถนน ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวก
ในการคมนาคมและใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตร 
อาทิ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และผลไม้ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที 

6,986,200 

30 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ขุดเจาะบ่อบาดาล จ้านวน 1 บ่อ  
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าไฟฟ้าแบบจุ่มน้า้ 
(Submers Pume) ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ้านวน 1 เครื่อง  

208,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลน้้าจืด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
ไฟฟ้าแบบจุ่มน้้า (Submers Pume) เพื่อใช้ใน
การเกษตรกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
126 ครัวเรือน เกษตรกร 59 คน จ้างงาน 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

208,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 12/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยทา่กาหย ู
หมู่ที่ 2 ต้าบลม่วงกลวง 
อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 6 เมตร ยาว 885 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 5,310 
ตารางเมตร 

4,320,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนให้มีความสะดวก ส้าหรับใช้ใน
การขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน
และไม้ผล โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
1,000 คน เกษตรกร 50 คน ผู้ประกอบการ 6 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

4,320,000 

32 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดเล็ก  
สูบจ่ายตรง หมู่ที่ 4  
ตลาดเพิ่มทรัพย์  
บ้านภูเขาทอง 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นหมู่บา้น  
แบบบาดาลขนาดเล็ก สูบจ่ายตรง  

749,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลก้าพวน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านเพือ่ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 20 คน ผู้ประกอบการ 1 ราย  
จ้างงาน 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

749,900 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยวัดเก่า  
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 
0.05 เมตร 

3,843,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลล้าเลียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร อาท ิยางพารา ปาล์ม
น้้ามัน ไม้ผล โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

3,843,900 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 13/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay)  
สายทางบ้านลา่ง - ศูนย์วิจยั
ป่าชายเลน หมู่ที่ 4  
ต้าบลหงาว  
อ้าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง  

ซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,700.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกนั 
ไม่น้อยกวา่ 13,600.00 ตารางเมตร 

5,658,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลหงาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ปาล์มน้้ามัน 
ยางพารา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และสินค้าด้านการ
ประมง โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 400 คน 
ผูป้ระกอบการ 20 ราย เกษตรกร 150 คน 
นักท่องเที่ยว 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

5,658,000 

35 ปรับปรุงท่อจ่ายน้า้ประปา
ภายในเขต หมู่ที่ 4, 5 

วางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 
มม.ระยะทาง 6,405.00 เมตร ท่อ HDPE 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ระยะทาง 
4,040.00 เมตร,ท่อ HDPE ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มิลลิเมตร ระยะทาง 
3,815.00 เมตร ท่อ HDPE ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ระยะทาง 
1,738.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือมต่อจาก
สภาพเดิมที่มีการชา้รุดในหลายจุด ท้าให้
ระบบการจา่ยน้า้ประปาหมู่บ้านขาด
ประสิทธิภาพ 

5,133,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลน้้าจืด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงท่อจ่ายน้้าประปาหมู่บา้นในพื้นที่
หมู่ที่ 4-5 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพือ่ให้
ประชาชนมีแหล่งน้้าอปุโภค บริโภคที่เพยีงพอ และ
ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 291 ครัวเรือน เกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญั มีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที โดยผ่านความ
เห็นชอบจาก สทนช. จังหวัดแล้ว 

5,133,000 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยหมู่ที่ 4-2 
ต้าบลกะเปอร์ - หมู่ที่ 1 
ต้าบลเชี่ยวเหลียง  
อ้าเภอกะเปอร ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร 

7,454,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนในชุมชนเพื่อใช้ในการขนส่ง
สินค้าเกษตร ยางพารา ปาล์มน้้ามัน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,500 คน เกษตรกร 
2,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความพร้อมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที 

7,454,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 14/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยอา่วทา่หิน 
หมู่ที่ 2 ต้าบลม่วงกลวง 
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 ตารางเมตร  
ซอยอ่าวท่าหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางเบน  
ต้าบลม่วงกลวง อ้าเภอกะเปอร ์เพื่อขยาย
ถนนเดิมที่มีสภาพคับแคบ ให้กวา้งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง
สินค้าประมง และสัญจรได้สะดวก 

4,890,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่อขยายพื้นที่ถนนให้กว้างขึ้น 
ซ่ึงเป็นเส้นทางส้าคัญที่ชาวประมงใช้ขนส่งสินค้า
ประมงออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน 
เกษตรกร 60 คน ผู้ประกอบการ 4 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

4,890,000 

38 ก่อสร้างถนนพร้อม 
รางระบายน้้าคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอย 10 เช่ือม
ซอย 14 หมู่ที่ 4  
ต้าบลบางริ้น 
อ้าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 392 ตารางเมตร
และก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้งภายใน 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร ความยาวรวม 98 เมตร  
ตามแบบที่องค์การบริการส่วนจังหวัดก้าหนด 

1,243,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
เกษตร โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 800 คน 
เกษตรกร 60 คน ผู้ประกอบการ 4 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน
มีความพร้อมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที 

1,243,000 

39 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดเล็ก  
สูบจ่ายตรง หมู่ที่ 4  
เขากล้วย บา้นภูเขาทอง 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล-
ขนาดเล็กสูบจ่ายตรง แบบถังไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 4 ใบ 

776,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลก้าพวน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อใช้
ส้าหรับการอปุโภคบริโภค และการเเกษตร ได้แก่ 
ปาล์มน้้ามัน มะพร้าว และหมาก และเป็นแหล่งน้้า
ส้าหรับใช้ในการอุปโภคของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 120 คน 
ผู้ประกอบการ 1 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

776,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 15/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนน Asphalt 
Concrete ชั้นพื้นทาง 
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาต ิ
ซอยหลังวัดควรไทรงาม  
หมู่ที่ 4 ต้าบลนาคา  
อ้าเภอสุขสา้ราญ  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete  
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ 
ด้วยยางธรรมชาติซอยหลังวัดควรไทรงาม 
หมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 12,000 ตารางเมตร 

8,935,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลนาคา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนในชุมชนเพื่ออา้นวยความ
สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน อาหารทะเล โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ้านวน 2,500 คน 
เกษตรกร จ้านวน 1,500 คน และผู้ประกอบการ 
จ้านวน 150 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

8,935,000 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยราชพฤกษ ์
หมู่ที่ 11 ต้าบลล้าเลียง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผวิจราจรคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 

1,015,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลล้าเลียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้า้มัน มังคุด ทุเรียน หมาก  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ้านวน 454 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

1,015,000 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยศรีเทพ- 
สวนปาล์มชุมชน หมู่ที่ 2- 
หมู่ที่ 10 ต้าบลกะเปอร ์
อ้าเภอกะเปอร ์ 
จังหวัดระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร 

6,314,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ปาล์มน้้ามัน 
ยางพารา ผัก และผลไม้ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 4,000 คน และเกษตรกร  
3,800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

6,314,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 16/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ขุดลอกปรับปรุงสระเก็บน้้า
ทุ่งสงวนเล้ียงสัตว์หมู่ที่ 2 
ต้าบลม่วงกลวง  
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง 

ขุดลอกปรับปรุงสระเก็บน้้าทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ 
กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตรลึกเฉลี่ย  
2 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
7,792 ลูกบาศก์เมตร 

202,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขุดลอกปรับปรุงสระเก็บน้้าในหมู่บ้าน 
เพื่อใช้ส้าหรับการเกษตร ได้แก่ กาแฟ ปาล์มน้้ามัน 
และมะพร้าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 600 คน เกษตรกร 50 คน ผู้ประกอบการ 
2 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

202,000 

44 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดเล็ก  
สูบจ่ายตรง หมู่ที่ 3 ซอย
หาดทรายขาว บ้านก้าพวน 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล 
ขนาดเล็กสูบจ่ายตรง แบบถังไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 4 ใบ 

793,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลก้าพวน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านเพือ่ประชาชน
ใช้ในการอุปโภคและบริโภคและการเกษตร ได้แก่ 
ปาล์มน้้ามัน มะพร้าว และหมาก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จ้านวน 20 คน ผู้ประกอบการ 1 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

793,400 

45 ก่อสร้างถนน Asphalt 
Concrete ชั้นพื้นทาง 
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาต ิ
ซอยสวนงาม หมู่ที ่8  
ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
ซอยสวนงาม หมู่ที ่8 กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. 

8,935,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลนาคา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนส้าหรับอ้านวยความสะดวก 
ในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์มน้้ามัน รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าอาหาร
ทะเลสดจากท่าเทียบเรือออกสู่ตลาดภายนอก  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ้านวน 2,500 คน 
เกษตรกร 1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที 

8,935,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 17/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร กอ่สร้างถนน
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
รน.ถ.25-0010)  
ซอยหนองผาก หมู่ที่ 7  
บ้านคลองเงิน ต้าบลปากจั่น 
อ้าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวทาง
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,660 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 15,960 ตารางเมตร 

8,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนส้าหรับอา้นวยความสะดวก 
ในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์ม มังคุด หมาก และกาแฟ โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน จา้นวน 4,000 คน ผู้ประกอบการ 
20 ราย เกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

8,400,000 

47 เจาะบ่อบาดาล บ้านส้านกั
หมู่ที่ 3 ต้าบลม่วงกลวง 
อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

เจาะบ่อบาดาล กวา้ง 0.15 เมตร  
ลึก 100 เมตร 

276,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเจาะบ่อบาดาลในหมูบ่้านส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร ซ่ึงมีพืชหลัก ได้แก ่
กาแฟ หมาก และมังคุด โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 600 คน เกษตรกร 150 คน 
ผู้ประกอบการ 3 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

276,000 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยทุ่งต้าเสา  
หมู่ที่ 2 ต้าบลนาคา  
อ้าเภอสุขสา้ราญ  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร 

7,456,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลนาคา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร อาท ิมังคุด ทุเรียน 
และกาแฟ โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 1,000 คน เกษตรกร 800 คน 
ผู้ประกอบการ 190 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

7,456,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 18/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น รน.ถ.25-0062  
ซอยทุ่งขมิ้น-ห้วยรากไม้  
หมู่ที่ 10 ต้าบลปากจั่น 
อ้าเภอกระบุรี  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตร ยาว 2,076 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางวัสดุมวลรวมข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,304 ตารางเมตร 

5,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร อาท ิยางพารา ปาล์ม 
มังคุด หมาก และกาแฟ โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 3,000 คน เกษตรกร 100 คน 
ผู้ประกอบการ 37 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

5,300,000 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น รน.ถ.25-0047 ซอย
ห้วยร้าพัน หมู่ที ่7 บ้าน
คลองเงิน ต้าบลปากจั่น 
อ้าเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตร ยาว 1,115 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางวัสดุดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,460 ตารางเมตร 

3,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ยางพารา 
ปาล์ม มังคุด หมาก และกาแฟ โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน จา้นวน 1,500 คน เกษตรกร 80 คน 
ผู้ประกอบการ 31 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

3,000,000 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยน้า้ตก
นารายณ์ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 1 
ต้าบลกะเปอร ์ 
อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง  
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร 

4,552,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ปาล์มน้้ามัน 
ยางพารา ผัก และผลไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 4,500 คน เกษตรกร 2,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

4,552,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 19/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ขุดลอกคลองหาดส้มแป้น 
แยกขวา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 
ต้าบลบางริ้น  
อ้าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง 

ขุดลอกคลองช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 25.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วงที่ 2  
ลึก 1.00 เมตร ยาว 450 เมตร ช่วงที่ 3 
ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 
250 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร ปริมาณ
ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 30,340 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองก้าหนด 

2,002,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขุดลอกคลองหาดส้มแป้นเพือ่กระจายน้า้
ส้าหรับอุปโภคบริโภคและใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ในพื้นที่ หมู่ 1- 6 
จ้านวน 5,000 คน พื้นที่ได้รับประโยชน ์49,158 ไร่ 
เกิดการจ้างงาน จ้านวน 19 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

2,002,000 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยวังพร้าว  
หมู่ที่ 5 บ้านพรุข่า  
ต้าบลละอุ่นใต้ อา้เภอละอุ่น 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,880 
ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนองกา้หนด 

2,570,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนส้าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร 
ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน มะพรา้ว มังคุด และทุเรียน  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ้านวน 1,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

2,570,000 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยฐานะจิตร 
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4  
ต้าบลบางหิน  
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,430 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
5,720 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบจ. ก้าหนด 

3,655,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนในชุมชนส้าหรับการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้้ามัน ยางพารา 
ผัก และผลไม ้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

3,655,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 20/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายปลายนา-ห้วยออก  
หมู่ที่ 2 ต้าบลน้้าจืด 
อ้าเภอกระบุรี  
จังหวัดระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก้าหนด 

1,820,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรได้สะดวก และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และไม้ผล ไปยังตลาด โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,300 คน เกษตรกร 
35 คน ผู้ประกอบการ 2 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

1,820,000 

56 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 
ต้าบลเชี่ยวเหลียง เช่ือม 
หมู่ที่ 3 ต้าบลบ้านนา  
อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 650 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
3,900 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบจ. ก้าหนด 

3,386,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนนส้าหรับการส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ปาล์มน้้ามัน ยางพารา ผัก และผลไม้ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ้านวน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

3,386,000 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น รน.ถ.25-0037  
ซอยทุ่งสองห้อง หมู่ที่ 8 
บ้านหาดตุ่น ตา้บลปากจั่น 
อ้าเภอกระบุรี  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
5 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางวัสดุหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,725 ตารางเมตร 

1,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนจากสภาพดินลูกรังเป็นหลุม
เป็นบ่อเป็นถนน คสล. ที่มีความสะดวกในการสัญจร 
และเพื่อใช้ในการคมนาคมของประชาชนและขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม มังคุด หมาก 
และกาแฟ ไปยังจุดจ้าหน่ายสินค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,000 คน ผู้ประกอบการ 10 ราย 
แรงงาน 50 คน เกษตรกร 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

1,800,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 21/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 8 
ต้าบลบ้านนา  
อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
7,200 ตารางเมตร ตามแบบทีอ่งค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองก้าหนด 

6,246,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนส้าหรับการขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้้ามัน ยางพารา ผัก 
และผลไม้ โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

6,246,000 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น รน.ถ.25-0011  
ซอยแพรกเขาชัน-ห้วยรากไม ้
หมู่ที่ 8 บ้านหาดตุ่น  
ต้าบลปากจั่น อา้เภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
6 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางวัสดุมวลรวมข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,470  
ตารางเมตร 

952,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนจากสภาพดินลูกรังเป็นหลุม
เป็นบ่อเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความสะดวก
ในการคมนาคมของประชาชนและขนสง่สินค้า
เกษตร อาทิ ปาล์มน้้ามัน ผลไม้ และอาหารทะเล
จากแม่น้า้กระบุร ีเช่น ปูด้า โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,000 คน ผู้ประกอบการ 10 ราย 
เกษตรกร 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

952,000 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยปากชอ่ง- 
วังยาว หมู่ที ่6  
ต้าบลกะเปอร ์ 
อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร 

4,374,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนในชุมชนที่เป็นหินคลุกให้เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนใช้ขนส่ง
สินค้าเกษตร อาทิ ปาล์มน้้ามัน ยางพารา พืชผัก และ
ผลไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,000 คน 
ผู้ประกอบการ 10 ราย เกษตรกร 3,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที 

4,374,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 22/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
สายท่าเทียบเรืออุทยาน
แหลมสน (บางเบน) หมู่ที่ 4 
ต้าบลม่วงกลวง  
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง 

ปรับปรุงถนนช่วงที่ 1 ท้าการปูผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทับหนา้ผิวจราจรเดิม 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,270 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ท้าการปูผิวจราจร ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.05 
เมตร และปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทับ
ลานจอดรถของเดิม ขนาดกว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 37.00 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,455 ตารางเมตร พร้อมวางก้าแพงกันดิน 
โดยวางกล่องเกเบี้ยนบริเวณคอสะพานและ
ริมตลิ่ง ความยาว 100 เมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก้าหนด 

4,070,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงไปยังท่าเทียบเรือ
อุทยานแหลมสน (บางเบน) ซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
ทะเลระนองในหมู่เกาะต่างๆ เช่น อ่าวเขาควาย 
เกาะกา้ตก เกาะกา้ใหญ่ เกาะญีปุ่่น และเส้นทาง 
ในการขนส่งสินค้าประมง เครื่องอุปโภค บริโภค 
ไปยังเกาะต่างๆ ของประชาชนและนกัทอ่งเที่ยว 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,000 คน 
ผู้ประกอบการ 10 ราย เกษตรกร 3,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

4,070,000 

62 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
สายเพชรเกษม-บ้านฝ่ายท่า 
หมู่ที่ 5 ต้าบลนาคา  
อ้าเภอสุขสา้ราญ  
จังหวัดระนอง 

ท้าการปูผวิจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทับหน้า
ผิวจราจรเดิม ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
5,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่41,840 ตารางเมตร ตามแบบที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก้าหนด 

16,517,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนสายเพชรเกษม-บ้านฝ่ายท่า 
หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยัง
ตัวเมืองและใช้ขนส่งสินค้าเกษตร อาท ิปาล์มน้้ามัน 
ยางพารา และผลไม้ ไปยังตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 2,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

16,517,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 23/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
สายบางกล้วยนอก-สุขส้าราญ 
หมู่ที่ 3 ต้าบลนาคา  
อ้าเภอสุขสา้ราญ  
จังหวัดระนอง 

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทับหนา้ผวิ
จราจรเดิม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
5,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 44,000 ตารางเมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก้าหนด 

17,321,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างปูผิดจราจรถนนสายบางกล้วยนอก-
สุขส้าราญ หมู่ที ่3 เพื่อประชาชนใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรและขนส่งผลผลิตการเกษตร อาท ิปาล์ม
น้้ามัน ผลไม้ และมะม่วงหิมพานต์ ไปจ้าหน่ายยังจุด
รับซ้ือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน 
เกษตรกร 3,600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความพร้อมด้านแบบรูปรายการ มีความเหมาะสม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

17,321,000 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยวังหินววั  
หมู่ที่ 5 ต้าบลนาคา  
อ้าเภอสุขสา้ราญ  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,250 ตารางเมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ก้าหนด  

6,771,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ในการก่อสร้างถนนที่มีสภาพผิวจราจรชา้รุด เพื่อให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวก และใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้้ามัน ยางพารา 
ไปยังตลาด โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
1,500 คน เกษตรกร 2,700 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

6,771,000 

65 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต สายคลองหลีก
เช่ือมฝายคลอง หมู่ที่ 3  
ต้าบล จ.ป.ร. อา้เภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ก้าหนด 

7,960,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนสายคลองหลีกเช่ือมฝายคลอง 
หมู่ที่ 3 ที่มีสภาพช้ารุด ส้าหรับอา้นวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการเดินทางและขนสง่สินค้า
เกษตร อาทิ ปาล์มน้้ามัน ผลไม้ และสัตว์น้้า ไปยัง
ตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

7,960,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 24/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยแพรกขวา 
หมู่ที่ 10 ต้าบลกะเปอร ์
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกวา่ 2,540 ตารางเมตร 

1,822,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเดิมที่เป็นหินคลุกเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก
และใช้ขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ปาล์มน้า้มัน 
ยางพารา ผัก และผลไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,500 คน เกษตรกร 360 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน
ครบถ้วน มีความพร้อมสามารถดา้เนินการได้ทันที 

1,822,000 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยเทพารักษ ์
หมู่ที่ 2 ต้าบลกะเปอร ์
อ้าเภอกะเปอร ์ 
จังหวัดระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 865.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร 

2,480,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเดิมที่เป็นลูกรัง มีสภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนสัญจรได้สะดวกและใช้ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้้ามัน ยางพารา ผัก 
และผลไม้ ไปยังตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 4,200 คน เกษตรกร 3,700 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน
ครบถ้วน มีความพร้อม และสามารถดา้เนินการได้
ทันที 

2,480,000 

68 ขุดลอกฝายห้วยสะท้อน  
หมู่ที่ 7 ต้าบลกะเปอร์ 
อ้าเภอกะเปอร ์ 
จังหวัดระนอง  

ขุดลอกฝายห้วยสะท้อน ปริมาณงานขุดลอก 
กรวด หิน ดิน ทราย รวมกันไม่น้อยกว่า 
13,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหา 
การต้ืนเขินของแหล่งน้้าดิบ สา้หรับอปุโภค
บริโภคและการเกษตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขุดลอกฝายที่มีสภาพตื้นเขินใหม้ีความลึก
เพียงพอในการกกัเก็บน้า้เพื่อเป็นแหล่งน้้าส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค และการเกษตร อาท ิยางพารา 
ปาล์มน้้ามัน ไม้ผล กาแฟ และผกัสวนครัว โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่4 หมู่บ้าน 
พื้นที่ได้รับประโยชน ์16,000 ไร่ มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 390 ครัวเรือน จ้านวน 2,500 คน 
และเกิดการจา้งแรงงาน 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความพร้อมด้านแบบรูปรายการและพืน้ที่
ด้าเนินงาน สามารถด้าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 25/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้้า 
ซอยตาเนื่อง หมู่ที่ 6  
ต้าบลกะเปอร ์ 
อ้าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง  

พัฒนาระบบการส่งน้้าและจา่ยน้า้ประปา 
ให้มีประสิทธิภาพโดย วางท่อ PE 100PN 
10 dia 110 มิลลิเมตร (4") พร้อมฝังกลบ
บริเวณจุดที่ช้ารุด ระยะทางความยาวรวม
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 800 เมตร กระจายการ
ใช้น้้าให้กับประชาชนได้เพิ่มขึ้น 2,500 คน 
และเกษตรกรได้ใช้น้้าเพื่อท้าการเกษตร 
1,500 คน 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้้าเดิมที่เป็น PVC 
ที่มีอายกุารใช้งานมาแลว้ประมาณ 20 ปี มีปัญหา
แตกช้ารุดต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกระจายน้้าและส่งน้้าให้กับ
ประชาชนส้าหรับการอุปโภคบริโภค และสนับสนุน
การผลิตภาคการเกษตร อาทิ สวนยางพารา ปาล์ม
น้้ามัน ไม้ผล กาแฟ และผักสวนครัว โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,500 คน และ
เกษตรกร 1,500 คน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 6,000 ไร ่
และเกิดการจา้งแรงงาน จ้านวน 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความพร้อมด้านแบบรูปรายการและพืน้ที่
ด้าเนินงานสามารถด้าเนินการได้ทันท ี 

500,000 

รวม 69 โครงการ 249,487,052  249,370,552 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 1/17 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดระนอง 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 เสริมผิวถนนพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยอ่าวเคย หมู่ที ่4  
ต าบลม่วงกลวง  
อ าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง 

เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
15,000 ตารางเมตร 

9,610,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลม่วงกลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนน  
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
ผลลัพธ์และตัวชีว้ัดของโครงการไม่สามารถวัดได้ 
หลักการและเหตุผลไม่สะท้อนถึงปัญหาและแสดง
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการเชื่อมโยงสู่การสร้าง
งานสร้างอาชีพ 

  

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยตาเริง  
หมู่ที่ 6 ต าบลกะเปอร ์ 
อ าเภอกะเปอร ์จังหวัด
ระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 2,800 ตาราง
เมตร 

2,078,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน  โดยการก่อสร้างถนน  
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
ผลลัพธ์และตัวชีว้ัดของโครงการไม่สามารถวัดได้ 
หลักการและเหตุผลไม่สะท้อนถึงปัญหาและแสดง
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการเชื่อมโยงสู่การสร้าง
งานสร้างอาชีพ 

  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยประตูน้ า  
หมู่ที่ 9 ต าบลกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร ์จังหวัด
ระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 

500,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปอร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนน  
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
โดยระบุหลกัการและเหตุผลไม่สะท้อนถงึปัญหา
และความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจนและไม่แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยส านักสง์์ 
หมู่ที่ 9 ต าบลกะเปอร ์ 
อ าเภอกะเปอร ์จังหวัด
ระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 

500,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนน 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน
โดยระบุหลกัการและเหตุผลไม่สะท้อนถงึปัญหา
และความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน และไม่แสดงถึงการเชือ่มโยงสู่การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 2/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยฝายคลอง
บางปรุ หมู่ที่ 9 ต าบล
กะเปอร ์อ าเภอกะเปอร ์
จังหวัดระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 

500,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนน 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
โดยระบุหลกัการและเหตุผลไม่สะท้อนถงึปัญหา
และความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจนและไม่แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยรังนก  
หมู่ที่ 6 ต าบลกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร ์จังหวัด
ระนอง   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 

500,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนน
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
โดยระบุหลกัการและเหตุผลไม่สะท้อนถงึปัญหา
และความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานเ ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจนและไม่แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยทุ่งข่า 
-ควนลังตัง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 
ต าบลกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร ์
จังหวัดระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 5,400 ตาราง
เมตร 

3,872,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนน 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
โดยระบุหลกัการและเหตุผลไม่สะท้อนถงึปัญหา
และความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจนและไม่แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

8 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
เข้าสู่ตลาดออนไลน์ 

1. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
2. จ้างเหมาบริการออกแบบบรรจภุัณฑ์ 
3. จ้างเหมาบริการจัดท าบรรจุภัณฑ์ 

428,000   จังหวัดระนอง  ส านักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการ 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  
และมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาที่ปรึกษา 
เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน/ OTOP ที่ไม่กระตุ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสาระส าคัญ
โครงการขาดรายละเอยีดและความชัดเจน  

  

9 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
จังหวัดระนอง          

1. จัดประชุมคณะท างาน 
2. คัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที ่
3. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายระดับจังหวัด 
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ จักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ 
5. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึก
ปฏิบัต ิ
6. ส่งเสริมการตลาดตามแนวทางความปกติ
ใหม่ (New Normal) และตลาดออนไลน์ 

683,000   จังหวัดระนอง  ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการ 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยงบประมาณ 
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาที่ปรกึษา และจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพื่อแจกจา่ยใหก้ับผู้ประกอบการที่ไม่ระบุ
กลุ่มเปูาหมายและรูปแบบการบริหารจดัการที่
ชัดเจน ไม่สะท้อนการเกิดประโยชน์ต่อการสร้าง
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรง  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
ระนอง “พ่อเมืองพาเท่ียว” 

1. แถลงข่าวรายการพ่อเมืองพาเท่ียว  
2. กิจกรรมประชาสัมพันธว์างแผนผ่านสื่อ
ออนไลน์และออฟไลน ์
3. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ 
4. กิจกรรมออกแบบตราสัญลกัษณ์เพื่อมอบ
แก่ร้านอาหารตามรายการช่วงอาหาร 

10,000,000   จังหวัดระนอง  ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการ 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ไม่สะท้อนการสร้างงาน 
สร้างรายได้ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชนที่ชัดเจน 

  

11 กระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว “เบิกฟูาเมือง
ระนอง ท่องอันดามัน"  

1. กิจกรรมพิธีเปิดและการออกรา้นค้า 
2. กิจกรรมแสง สี เสียงยอ้นรอย
ประวัติศาสตร์เมืองระนอง  
3. กิจกรรมวิ่ง Ranong Night Run 
4. การประชาสัมพันธ ์ 

7,000,000   จังหวัดระนอง   ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดระนอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากโครงการ 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
 ในการสร้างงาน สร้างอาชพี เนื่องจากเป็นการ 
จ้างเหมาจ้างเหมากิจกรรมแสงสีเสียง ออกร้าน  
งานวิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวที่มีการรวมกลุ่ม
คนจ านวนมาก ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  

12 เพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการผลิต และการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ระนอง 

1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP 
2. เพิ่มประสิทธิภาพตลาดออนไลน์ 

771,000   จังหวัดระนอง  ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดหาปัจจัย
การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน งบประมาณ
โครงการเป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลติและจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ให้กับให้กับผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 
19 กลุ่ม เป็นเงิน 701,500 บาท (เฉลีย่กลุ่มละ 
36,921.05 บาท) และสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ
สนับสนุนตลาดออนไลน์ โดยไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์คู่มือฯ การเสนอโครงการ 

  

13 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเท่ียว 

1. ด าเนินการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ
ประชาสัมพันธ ์หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเท่ียว 
2. ผลิต VRTประชาสัมพันธ์หมู่บา้น/ชุมชน
ท่องเที่ยว 

3,000,000   จังหวัดระนอง  ส านักงานจังหวัดระนอง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ชุมชนท่องเท่ียวและผลติ VTR  
เพื่อประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยวชุมชนที่ไม่แสดง 
ให้เห็นถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระตุ้นฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐานรากอยา่งชัดเจน รวมทั้งสาระส าคัญ
โครงการไม่ครบถ้วน โดยระบหุลักการเหตุผล 
ไม่ชัดเจน   
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ระนอง Half Marathon & 
Trail Travel Run สู่ประตู 
SEC 

การจ้างจัดกจิกรรมงานวิ่ง 3,500,000   จังหวัดระนอง  ส านักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัด

ระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงานวิ่ง 
Half Marathon & Trail Travel ที่ขาดรายละเอียด
กิจกรรมการด าเนินงาน และไม่ก่อให้เกดิการพัฒนา
อาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอยา่งชัดเจน 
รวมทั้งโครงการ ไม่ระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จา่ยเงิน และ
ค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่เหมาะสม เช่น ค่าประกันภัย
นักกีฬา 450,000 บาท (3,000 บาท/คน) 

  

15 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง 
ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระนอง  

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง 7,758,203   จังหวัดระนอง  ส านักศิลปากรที่ 12 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ศาลากลางเก่าเป็นพพิิธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นลักษณะ
ภารกิจปกติของส่วนราชการและกิจกรรม 
การด าเนินงานเป็นการเสนอพัฒนาเพยีงช่วงแรก 
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี และใช้
งบประมาณอีกจ านวนมากจึงจะแล้วเสร็จ รวมทั้ง 
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสะท้อน 
ให้เห็นถึงการกระตุ้นหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
ของจังหวัด 

  

16 ปรับปรุงระบบไฟฟูาหนว่ย
บริหารจัดการพิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยว (บ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง) 

ปรับปรุงระบบไฟฟูาของแห่งท่องเที่ยว 
บ่อน้ าแร่พรร้ัง อุทยานแห่งชาติหงาว 
ประกอบดว้ย การกอ่สร้างระบบไฟฟาู
ภายใน ค่าธรรมเนียมขยายเขตระบบ
จ าหน่าย และค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบ
จ าหน่าย 

484,208   จังหวัดระนอง  อุทยานแห่งชาต ิ
น้ าตกหงาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาของแห่งท่องเที่ยวบ่อน้ าแรพ่รร้ัง  
ในอุทยานแห่งชาติหงาว ซ่ึงควรเป็นภารกิจของ
หน่วยงานเพราะไม่มีการแสดงถึงการสรา้งงาน 
สร้างอาชีพและเกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชน รวมทั้งโครงการสาระส าคัญขาดความชัดเจน 
ไม่มีการระบุกลุ่มเปูาหมายและแผนการใช้จ่ายเงิน 

  

17 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาคลองนาคา 

จัดซื้อเรือคายัคและเส้ือชูชีพส าหรับใช้ใน
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปาุคลองนาคา 

1,097,820   จังหวัดระนอง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
คลองนาคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือเรือ
คายัคและเส้ือชูชีพเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาุคลองนาคา  
โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคู่มือฯ รวมทั้ง
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
ไม่ระบุจ านวนกลุ่มเปาูหมาย ลักษณะกจิกรรมเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงานที่ไม่สะท้อนการสร้างงาน 
รายได้ให้กับชุมชน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาคลอง
นาคา หมู่ที ่5 ต าบลนาคา 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัด
ระนอง ใช้ตามแบบมาตรฐาน
ห้องน้ าสาธารณะเพื่อการ
ท่องเที่ยวระดับสากล แบบที ่3 
(มีห้องอาบน้ า) แบบรากแผ่ 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะเพื่อการท่องเท่ียว
ระดับสากล แบบที่ 3 (มีห้องอาบน้ า) แบบ
รากแผ ่

4,215,000   จังหวัดระนอง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
คลองนาคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาคลองนาคา โดยปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแบบหอ้งน้ า
สาธารณะเพื่อการท่องเท่ียวสากลซ่ึงเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงานโดยไม่สะท้อนการสรา้งงาน 
รายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งโครงการมีรายละเอียด
และสาระส าคัญไม่ครบถ้วน   

  

19 ปรับปรุงถนนสายทางเข้า
น้ าตกหงาว ต าบลหงาว 
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง 

ปรับปรงุถนนสายทางเข้าน้ าตกหงาว ตดิตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง 38 ต้น ท่อระบายน้ า ถนน
ขึ้น - ลงบริเวณศูนย์เยาวชน ปรับปรุงลาน
จอดรถหน้าที่ท าการอุทยานหน้าที่ท าการ
อุทยานน้ าตกหงาว และบริเวณห้องประชุม
ค่ายเยาวชน 

9,100,000   จังหวัดระนอง  แขวงทางหลวงชนบท 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว  
ซ่ึงกิจกรรมเป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน  
ที่ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระตุ้น
การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 
ที่ชัดเจน รวมทั้งโครงการมีรายละเอยีดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน โดยระบุผลลัพธไ์ม่ชัดเจน 

  

20 พัฒนาต่อยอดชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวถิี
บ้านแหลมนาว 

1. ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร) 
2. ติดต้ังโซล่าโฮม จ านวน 59 ครัวเรือน 
3. จัดซื้อเรือฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ 
จ านวน 1 ล า 

3,457,750   จังหวัดระนอง  ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชนท่องเท่ียว และจัดหาเรือฉกุเฉินพร้อมอุปกรณ์
กู้ชีพ 1 ล า ที่ไม่แสดงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
และสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งโครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน  
แผนการใช้จ่ายเงินไม่ระบุเป็นรายเดือน  

  

21 จัดสร้างอาคารห้องน้ าเพื่อ
การท่องเท่ียวรองรับคนทั้ง
มวล ขนาดใหญ ่(Size L) 
รูปแบบไทยร่วมสมัย
(พระราชวังรัตนรังสรรค์) 

ก่อสร้างอาคารหอ้งน้ าเพื่อการท่องเท่ียว
รองรับคนทั้งมวล  เป็นอาคารคอนกรีต 
รูปแบบไทยร่วมสมัยเลขที่แบบ DOT.13/2561 
ขนาดใหญ่ (Size L) ขนาดอาคารกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 17 เมตร พื้นที่ใช้สอยประกอบด้วย 
ห้องน้ าหญิง 3 ห้อง ห้องน้ าชาย 2 ห้อง  
โถปัสสาวะชาย อ่างล้างหน้า ห้องน้ าเพือ่คน
ทั้งมวล 2 ห้อง และห้องแม่บา้น 1 ห้อง 
ตามแบบแปลนเลขที่แบบ DOT.13/2561 
ก าหนด 

2,930,000  เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวพระราชวัง 
รัตนรังสรรค์ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
ของจังหวัดระนอง  โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ า 
เพื่อรองรับคนทั้งมวล ซ่ึงเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน รวมทั้งโครงการมีรายละเอยีดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน โดยระบุจ านวน
กลุ่มเปูาหมายและแผนงานการใช้จา่ยเงินไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 จัดสร้างอาคารห้องน้ า 
เพื่อการท่องเท่ียวรองรับคน 
ทั้งมวล ขนาดใหญ ่(Size L) 
รูปแบบไทยร่วมสมัย(สนาม
กีฬาเทศบาลเมืองระนอง) 

ก่อสร้างอาคารหอ้งน้ าเพื่อการท่องเท่ียว
รองรับคนทั้งมวล เป็นอาคารคอนกรีต 
รูปแบบไทยรว่มสมยัเลขทีแ่บบ DOT.13/2561 
ขนาดใหญ่ (Size L) ขนาดอาคารกว้าง 6 
เมตร ยาว 17 เมตร พื้นที่ใช้สอยประกอบด้วย 
ห้องน้ าหญิง 3 ห้อง ห้องน้ าชาย 2 ห้อง  
โถปัสสาวะชาย อา่งล้างหน้า ห้องน้ า 
เพื่อคนทั้งมวล 2 ห้อง และห้องแม่บา้น 1 
ห้อง ตามแบบแปลนเลขที่แบบ 
DOT.13/2561 ก าหนด 

2,930,000  เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ห้องน้ าขนาดใหญ่ของสนามกีฬาเทศบาลเมือง
ระนอง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน
ผูใ้ช้บริการแหล่งท่องเที่ยวพระราชวังรัตนรังสรรค์ 
โดยกิจกรรมการด าเนินงานไม่แสดงถึงการเชื่อมโยง
การสร้างงาน สร้างอาชีพและกระตุ้นการพัฒนา
หรือฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่ชัดเจน 

  

23 ฟาร์มอัจฉรยิะตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พัฒนาสู่การเกษตรเชิง
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ของชุมชนทางเกษตร
อินทรีย ์

8,074,834   จังหวัดระนอง  วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
โรงเรือน Smart Farm ของศูนย์การเรยีนรู้ 
ฟาร์มอัจฉรยิะของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง โดยไม่มีการอบรม และไม่แสดง 
การเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและกระตุ้น
การพัฒนาหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากทีช่ัดเจน 

  

24 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานในด้านการฝึก
วิชาชีพ 

1. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะผักไฮโดรโพนิกส์  
2. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ า
ชั่วคราวเขาบางริ้น  
3. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ า
ชั่วคราวเขาบางริ้น 

4,604,800   จังหวัดระนอง  เรือนจ าจังหวัดระนอง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนปัจจยัการผลิตและก่อสร้างโรงเรือน
ในเรือนจ าจังหวัดระนองและเรือนจ าชั่วคราว 
เขาบางริ้น โดยเป็นการกอ่สร้างอาคารในสถานที่
ราชการ เพื่อให้กับกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ าเพื่อให้มี
อาชีพ รายได้หลังพ้นโทษ อย่างไรก็ตาม เป็นการ
ด าเนินงานในพื้นที่ราชการและเป็นการก่อสร้าง
อาคารที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือฯการจัดท าโครงการ 

  

25 ส่งเสริมการมีงานท า  
พัฒนาศักยภาพคน และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ในจังหวัดระนอง 

การจัดอบรมอบรมพัฒนาทักษะอาชพีให้กับ
ผู้ตกงาน ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม ่และ
แรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID -19 มีอาชีพมีรายได้
ส าหรับด ารงชีพ จ านวน 5 รุ่นๆละ 20 คน 
รวม 100 คน  

750,000   จังหวัดระนอง  ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ทักษะอาชีพให้กบักลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID -19 และสนับสนุนวัสดุ
ฝึกอบรมให้กับแรงงาน ซ่ึงเป็นภารกิจปกติของ 
ส่วนราชการ โดยมีเปูาหมายเป็นแรงงาน จ านวน 
100 ราย โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ 
ไม่ครบถ้วน ระบุผลลัพธ ์และตัวชีว้ัดใหช้ัดเจน 
รวมทั้งไม่ระบุกลุ่มเปูาหมายและไม่มีประมาณการ
ค่าใช้จ่าย  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 เสริมสร้างพัฒนาอาชีพ
ผู้ประกันตนมาตรา 40  
แก้วิกฤตโรคติดเชื้อโควิด - 19 

การจัดอบรมอาชีพใหก้ับผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 อ าเภอละ 2 รุ่น รวม 10 รุ่น   

580,000   จังหวัดระนอง  ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการประชุม 
กลุ่มแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เปูาหมาย 
อ าเภอ 2 รุ่น รวม 10 รุ่น ซ่ึงเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ไม่ครบถ้วน ระบุผลลัพธ์และตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 
รวมทั้งไม่ระบุกลุ่มเปูาหมายและไม่มีประมาณการ
ค่าใช้จ่าย  

  

27 รณรงค์เชิงรุกประชาสัมพันธ์
และรับสมัครผู้ประกันตน
มาตรา 40 

การจัดอบรมแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 ที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งปิดสถาน
ประกอบการ ไม่สามารถเดินทางออกนอก
พื้นที่ จากผลกระทบ COVID - 19 จ านวน 
5 รุ่น    

200,500   จังหวัดระนอง  ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการอบรมอาชีพ
กลุ่มแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ได้รับ
กระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID -19 
เปูาหมาย 5 รุ่น ไม่น้อยกว่า 50 ต่อคร้ัง โดยไม่ระบุ
จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน รวมทั้งโครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน  
ระบุผลลัพธ์และตวัชี้วัดไม่ชัดเจน รวมทั้งไม่ระบุ
กลุ่มเปูาหมายและไม่มีประมาณการค่าใช้จ่าย  

  

28 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายบริเวณชุมชน 
ซอยจิรักษา หมู ่2 ต าบล
บางนอน อ าเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าบริเวณชุมชน
ซอยจิรักษา หมู ่2 ต าบลบางนอน อ าเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง 

499,000   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
บริเวณชุมชนซอยจิรักษา หมู่ 2 ของการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาระนอง กลุ่มเปูาหมาย 23 ครัวเรือน 
โดยมีลักษณะเป็นภารกิจปกต ิรวมทั้งโครงการมี
รายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน โดยระบุ
แผนด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน 
รวมทั้งกิจกรรมการด าเนินงานซ่ึงเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงานที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน  

  

29 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าซอยข้างศูนย์
ราชการ หมู ่3 ต าบลบางริ้น 
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าน้ าซอยขา้งศูนย์
ราชการ หมู ่3 ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง   

235,400   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
บริเวณชุมชนซอยข้างศูนย์ราชการ หมู่ 3 ต าบล 
บางริ้น ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 
กลุ่มเปูาหมาย 7 ครัวเรือน ซ่ึงเป็นภารกจิปกต ิ
ของหน่วยงาน รวมทั้งโครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าซอยครูถาวร 
(ระยะ 2) ต าบลบางนอน  
อ าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าซอยครูถาวร 
(ระยะ 2) ต าบลบางนอน อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 

219,400   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
บริเวณซอยครูถาวร ต าบลบางนอน ของการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ซ่ึงเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน รวมทั้งโครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน   

  

31 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าซอยบางนอนใน 
-นายัง 3 (ซอยบ่อนไก่) หมู่ 1 
ต าบลบางนอน อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 
การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ซอยบางนอนใน 
-นายัง 3 (ซอยบ่อนไก่) หมู ่1 ต าบลบาง
นอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

699,800   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
บริเวณซอยบางนอนใน - นายัง 3 (ซอยบ่อนไก่)  
หมู่ที่ 1 ต าบลบางนอน ของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระนอง กลุ่มเปูาหมาย 27 ครัวเรือน  
โดยมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ รวมทั้งโครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน  
ระบุแผนด าเนินงาน และแผนการใช้จา่ยเงิน 
ไม่ชัดเจน รวมทั้งกิจกรรมการด าเนินงานเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงานที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

32 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าซอยบางนอนใน-
นายัง 1 (ซอยเมาไม่ขับ)  
หมู่ 1 ต าบลบางนอน อ าเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง  
การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าซอยบางนอนใน 
-นายัง1 (ซอยเมาไม่ขับ) หมู่ 1 ต าบลบาง
นอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

906,300   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
บริเวณซอยบางนอนใน-นายัง1 (ซอยเมาไม่ขับ)  
หมู่ 1 ต าบลบางนอน ของการประปาสว่นภูมิภาค
สาขาระนอง กลุ่มเปูาหมาย 27 ครัวเรือน  
โดยมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่ไม่สะท้อนการเชื่อมโยง
ไปสู่พื้นที่เศรษฐกจิชุมชน รวมทั้งโครงการมีรายละเอยีด
และสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ระบุแผนด าเนินงาน 
และแผนการใช้จา่ยเงินไม่ชัดเจน 

  

33 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าบริเวณชุมชน
ซอยบ ารุงสถาน 3/1 หมู่ 2 
ต าบลบางนอน อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง  
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าบริเวณชุมชน
ซอยบ ารุงสถาน 3/1 หมู่ 2 ต าบลบางนอน 
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

297,500   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
บริเวณซอยซอยบ ารุงสถาน 3/1 หมู่ 2 ต าบลบาง
นอน ของการประปาสว่นภูมภิาคสาขาระนอง 
กลุ่มเปูาหมาย 27 ครัวเรือน โดยมีลักษณะเป็น
ภารกิจปกต ิรวมทั้งโครงการมีรายละเอยีดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน ระบุแผนด าเนินงาน และ
แผนการใช้จ่ายเงินไม่ชัดเจน รวมทั้งกิจกรรม 
การด าเนินงานเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน 
ที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าถนนเพชรเกษม-
ซอยเพชรเกษม 15 (ซอย
ทรายทอง) หมู ่1 ต าบล 
บางนอน อ าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าถนนเพชร
เกษม-ซอยเพชรเกษม 15 (ซอยทรายทอง) 
หมู่ 1 ต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง 

475,700   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
บริเวณซอยซอยเพชรเกษม 15 (ซอยทรายทอง) หมู่ 1 
ต าบลบางนอน ของการประปาส่วนภูมภิาคสาขา
ระนอง กลุ่มเปูาหมาย 8 ครัวเรือน โดยมีลักษณะ
เป็นภารกิจปกต ิรวมทั้งโครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน ระบุแผนด าเนินงาน และ
แผนการใช้จ่ายเงินไม่ชัดเจน รวมทั้งกิจกรรม 
การด าเนินงานเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน 
ที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

35 งานวางท่อขยายเขตจ าหน่าย
น้ าชุมชน ซอยรุ่งเรือง หมู่ 2 
ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง  
การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าชุมชนซอย
รุ่งเรือง  หมู่ 2 ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 

505,800   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าชุมชน ซอยรุ่งเรือง หมู่ 2 
ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวดัระนอง 
ของการประปาส่วนภูมภิาคสาขาระนองซ่ึงเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงานที่ไม่สะท้อนการเชื่อมโยง
ไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเปูาหมาย 8 ครัวเรือน 
โดยมีลักษณะเป็นภารกิจปกต ิรวมทั้งโครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ระบุแผน
ด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินไม่ชัดเจน 
รวมทั้งกิจกรรมการด าเนินงานเป็นภารกิจปกต ิ
ของหน่วยงานที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน 

  

36 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าบา้นเขานางหงส์ 
บริเวณซอยอันดามัน- 
มังหละ หมู่ 5 ต าบลบาง
นอน อ าเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าบ้านเขานางหงส์ 
บริเวณซอยอันดามัน-มังหละ หมู่ 5 ต าบล
บางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

222,500   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าชุมชน บ้านเขานางหงส์ 
บริเวณซอยอันดามัน-มังหละ หมู่ 5 ต าบลบางนอน 
อ าเภอเมืองระนอง ของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระนองซ่ึงเป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน 
ที่ไม่สะท้อนการเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจชุมชน 
กลุ่มเปูาหมาย 6 ครัวเรือน โดยมีลกัษณะเป็น
ภารกิจปกต ิรวมทั้งโครงการมีรายละเอยีดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน ระบุแผนด าเนินงาน และ
แผนการใช้จ่ายเงินไม่ชัดเจน รวมทั้งกิจกรรม 
การด าเนินงานเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน 
ที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 10/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าซอยอู่แอ๊ด หมู ่3 
ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง
ระนอง  จังหวัดระนอง   
การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าซอยอู่แอ๊ด หมู่ 
3 ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง  

728,700   จังหวัดระนอง  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน การวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าชุมชน ซอยอูแ่อ๊ด หมู่ 3 ต าบลบางริ้น 
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ของการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาระนอง กลุ่มเปูาหมาย 29 ครัวเรือน 
โดยมีลักษณะเป็นภารกิจปกต ิรวมทั้งโครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ระบุแผน
ด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินไม่ชัดเจน 
รวมทั้งกิจกรรมการด าเนินงานเป็นภารกิจปกต ิ
ของหน่วยงานที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน 

  

38 สร้างความปลอดภยัด้าน
การจราจรและการขนส่ง
ทางหลวงหมายเลข 4  
ตอนควบคุม 0802  
ตอนกระบุรี - หงาว  
ระหว่าง กม.569+345 - 
กม.570+990 RT 

เสริมผิวแอสฟัลทท์างหลวงหมายเลข  4  
ตอนควบคุม  0802  ตอน กระบุร ี- หงาว 
ระหว่าง กม.569+345 - กม.570+990 RT 

14,842,000   จังหวัดระนอง  แขวงทางหลวงระนอง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงผิวถนน
สายทางหลวงหมายเลข 4 ซ่ึงเป็นภารกิจปกต ิ
ของกรมทางหลวงที่ไม่เชื่อมโยงสู่การสรา้งงาน 
สร้างอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
โดยไม่ได้ระบุแผนการด าเนินงานและไมไ่ด้ระบุ
จ านวนกลุ่มเปูาหมาย  

  

39 สร้างความปลอดภยัด้าน
การจราจรและการขนส่ง
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน
ควบคุม 0802 ตอน กระบุร ี
- หงาว ระหว่าง กม.
569+345 - กม.570+990 
LT. 

เสริมผิวแอสฟัลทท์างหลวงหมายเลข  4  
ตอนควบคุม 0802  ตอน กระบุรี - หงาว 
ระหว่าง กม.569+345 - กม.570+990 LT 

6,520,000   จังหวัดระนอง  แขวงทางหลวงระนอง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ผิวถนนสายทางหลวงหมายเลข 4 ซ่ึงเป็นภารกิจปกติ
ของกรมทางหลวงที่ไม่เชื่อมโยงสู่การสรา้งงาน 
สร้างอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
โดยไม่ได้ระบุแผนการด าเนินงานและไมไ่ด้ระบุ
จ านวนกลุ่มเปูาหมาย  

  

40 สร้างความปลอดภยัแก่
ประชาชน และนักท่องเที่ยว  

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 
4 ตอนหงาว- อ่าวเคย จ านวน 287 ต้น 

11,864,000   จังหวัดระนอง  แขวงทางหลวงระนอง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างถนนทางหลวงซ่ึงเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการที่ไม่เชื่อมโยงสู่การสร้างงาน  
สร้างอาชีพ และกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
รวมทั้งโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ 
ไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้ระบุแผนงานและจ านวน
กลุ่มเปูาหมายไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์หมู่ที่ 3 ซอยโรงรม 
(ประชารัฐ) บ้านหนองจิก 
ต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุร ี 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์จ านวน 1 ต้น หมู่ที ่3 ซอยโรงรม 
(ประชารัฐ) บ้านหนองจิก ต าบลปากจั่น  
อ าเภอกระบุร ีจังหวัดระนอง  

2,700,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ต าบลปากจั่นซ่ึงเป็นต าบล 
ที่มีเขตแดนติดตต่อกับประเทศเมียนมาร์ โครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุ
ผลลัพธ์และตัวชีว้ัดของโครงการ และไม่แสดงถึง
การกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทีช่ัดเจน 

  

42 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์หมู่ที่ 1 บ้านด่าน 
ต าบลกะเปอร ์อ าเภอ
กะเปอร ์จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์ จ านวน 99 ต้น 

6,800,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน โครงการมีรายละเอยีดและสาระส าคัญ 
ไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้ระบุผลลัพธ์และตวัชี้วัด 
ของโครงการ รวมทั้งไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบ
ความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่ได้แสดงให้เห็น 
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

43 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์ซอยท่าเรือโรงเรียน
บ้านบางมัน หมู่ที ่1 ต าบล
นาคา อ าเภอสุขส าราญ  
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต์ จ านวน 15 ชุด 

1,186,600   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาคา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน ติดต้ังไฟฟูาในชุมชน 
ซ่ึงเป็นเส้นทางเช่ือมโยงไปยังท่าเทียบเรือประมง 
อย่างไรก็ตาม โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ไม่ครบถ้วน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
และการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน  

  

44 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
สายดอนตาปอด หมู่ที ่4 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ระยะทาง 300.00 
เมตร กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.80 
เมตร มีฝาปิด 

817,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลน้ าจืด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าเพือ่แกป้ัญหาน้ าท่วม ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจ
เร่งด่วน และไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็น
เร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

45 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต์ หมู่ที่ 7 ซอยหนองผาก 
บ้านคลองเงิน ต าบลปากจั่น 
อ าเภอกระบุร ีจังหวัด
ระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว สูง 
9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 วัตต์ 
จ านวน 90 ต้น 

5,400,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน ก่อสร้างไฟฟูาบริเวณบ้าน
คลองเงิน ต าบลปากจั่น อย่างไรก็ตาม โครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน และไม่ได้
ระบุผลลัพธ์ของโครงการ และไม่แสดงให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิส าคัญ 
ของชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. หลังโรงเรียนพิชัย
รัตนาคาร หมู่ที่ 1 ต าบล 
บางริ้น อ าเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 360 
เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ก าหนด 

1,790,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้างรางระบาย
น้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม อยา่งไรตาม โครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุ
จ านวนกลุ่มเปูาหมายและเหตุผลประกอบ 
ความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

47 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์ซอยเพรชเกษมสายเก่า 
หมู่ที่ 8 ต าบลนาคา อ าเภอ
สุขส าราญ จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์จ านวน 33 ต้น 

2,397,900   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาคา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนโดยการก่อสร้างไฟฟูา 
แสงสว่างในชุมชน โครงการมีรายละเอยีดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน โดยระบุผลลัพธแ์ละตัวชี้วัด
ไม่ชัดเจน แผนการด าเนินงานและแผนการใช้เงิน 
ไม่ได้ระบุเป็นรายเดือนและไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

48 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต์ หมู่ที ่5,7,8,10 ซอย
แพรกเขาชัน-ห้วยรากไม้ 
ต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุร ี 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต์ จ านวน 166 ต้น 

8,600,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการติดตั้งไฟฟูา 
เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย 
ในชุมชน รวมทั้งโครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน โดยระบุผลลัพธแ์ละตัวชี้วัด
ไม่ชัดเจน จ านวนกลุ่มเปูาหมายและแผนการใช้จ่ายเงิน
เป็นรายเดือนไม่ชัดเจน 

  

49 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์หมู่ที่ 4 บ้านฝุายท่า  
ต าบลกะเปอร ์อ าเภอ
กะเปอร ์จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต์ จ านวน 66 ต้น 

4,500,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการติดตั้งไฟฟูา 
แสงสว่างให้กับชุมชน อย่างไรก็ตามโครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน  
ไม่ระบุผลลัพธ์และตัวชีว้ัด การบริหารจดัการ  
แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการด าเนินงาน 
ไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร โคม
ไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 วัตต ์ 
ซอยท่าเรือบ้านบางกล้วย
นอก หมู่ที ่3 ต าบลนาคา 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัด
ระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว สูง 
9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 วัตต ์ 
จ านวน 33 ต้น 

2,397,900   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาคา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการติดตั้งไฟฟูาให้กบั
ชุมชน อยา่งไรก็ตามโครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ไม่ชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็น
เร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

51 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์หมู่ที่ 8 ซอยน้ าตก 
เก้าชั้น (ในตุ่น) บ้านหาดตุ่น 
ต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุร ี
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแสงสว่างแบบกิ่ง
เด่ียว สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 
120 วัตต์ จ านวน 26 ต้น 

1,700,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยติดต้ังไฟฟูาเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภยัในการสัญจรไปมา อย่างไรก็ตาม
โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญไม่ครบถ้วน  
และไม่ระบุผลลัพธ์ของโครงการไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

52 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์หมู่ที่ 5,7,6 บ้านกงษี 
บ้านบางปรุล่าง บา้นบางปรุ
เหนือ ต าบลกะเปอร ์อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว สูง 
9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 วัตต์
จ านวน 99 ต้น 

6,800,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
เพื่อเข้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อย่างไรก็ตามโครงการ
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ระบุผลลัพธ์
ไม่ชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็น
เร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

53 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์ ซอยท่านาพรุ-บ้าน
ทะเลนอก หมู่ที ่2 ต าบล
นาคา อ าเภอสุขส าราญ 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งงแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต์ จ านวน 33 ต้น 

2,397,900   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาคา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน การก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน อย่างไรก็ตามโครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน และระบุผลลัพธ์ไม่ชัดเจน 
ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน 
รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบ
กิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์หมู่ที่ 9 ซอยบางปริก 
บ้านปลายคลองวัน ต าบล
ปากจั่น อ าเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่ง 1,900,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ในชุมชน อย่างไรก็ตาม โครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ระบุผลลัพธ์ของโครงการ
ให้ชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็น
เร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

55 พัฒนาคุณภาพน้ าระบบ
ประปา หมู่ที่ 8 

1. ปรับปรุงชุดจ่ายสารเคมี 
2. ปรับปรุงตู้ควบคุม   
3. เปลี่ยนสารกรอง ส าหรับถังกรองทราย
แบบแรงดัน ขนาด 1,160x1,525x4.5 
มิลลิเมตรจ านวน 2 ใบ  
4. เปลี่ยนสารกรองส าหรังถังกรองทราย
แบบ Gravity ขนาด 1.7x2.4x1.3 มิลลิเมตร 
จ านวน 1 ใบ ด าเนินการในพื้นที่ หมู่ 8 
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด  
อ าเภอกระบุร ีประมาณ 380 ครัวเรือน 

472,100   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลน้ าจืด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
คุณภาพน้ าประปาหมู่บา้น โครงการมีรายละเอียด
และสาระส าคัญไม่ครบถ้วนไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

56 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่ง 
แบบกิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร 
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์ หมู่ที่ 7,8 ถนนแยก 
วังปอ-น้ าตกเก้าชั้น ต าบล
ปากจั่น  อ าเภอกระบุร ี 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งงแบบกิ่งเด่ียว สงู 
9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 วัตต ์ 
จ านวน  400 ต้น 

19,200,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่างในชุมชน  โครงการมีรายละเอยีดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบ
ความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

57 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ
ขุมฮกหลอง หมู่ที ่3 ต าบล
หาดส้มแปูน อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.10เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกวา่ 570 เมตรติดตั้งโคมไฟถนน 
ชนิดกิ่งเดียว สูง 4.00 เมตรจ านวน 25 ชุด 
ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 

2,486,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
สวนสุขภาพในชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจปกติ โครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุ
เหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 15/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยห้อยค้อ  
หมู่ที่ 9 ต าบลกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร ์จังหวัด
ระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 4,000 ตร.ม. 

3,029,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนในชุมชนเพื่อใช้ขนส่งสินค้าเกษตร โครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถว้นไม่ครบถ้วน 
ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน 
รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น  

  

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยหวายน้ า หมู่
ที่ 3 ต าบลนาคา อ าเภอสุข
ส าราญ จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 6,000 ตารางเมตร 

4,473,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาคา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนในชุมชนเพื่อใช้ขนส่งสินค้าเกษตร โครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วนไม่ได้ระบุ
เหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

60 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยแพรกขวา หมู่ที่ 9 
ต าบลน้ าจืด อ าเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร  
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 

1,300,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน มังคุด อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
โดยขาดการระบุปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 

  

61 ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่ง 
แบบกิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
โคมไฟอัจฉริยะ ขนาด 120 
วัตต ์หมู่ที่ 5 เขื่อนปูองกัน
ตลิ่งพังหาดฟูาผ่า ต าบล 
ปากจั่น อ าเภอกกระบุร ี
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างไฟฟูาแสงสวา่งแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะ  
ขนาด 120 วัตต์ จ านวน 16 ต้น 

1,100,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปากจั่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน ติดต้ังเสาไฟฟูา โครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ระบุ
ผลลัพธ์ ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็น
เร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยศรีประยูร 
หมู่ที่ 3 ต าบลกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร ์จังหวัด
ระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 8,000 ตาราง
เมตร 

5,739,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนปรับปรุงถนนในชุมชน 
เพื่อใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร โครงการมรีายละเอยีด
และสาระส าคัญครบถ้วนไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุ
เหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 16/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสุพงษ์  
หมู่ที่ 6 ต าบลกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร ์จังหวัด
ระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 4,000 ตาราง
เมตร 

2,892,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนก่อสร้างถนน เพื่อใช้ขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 4,000 คน เกษตรกร 3,600 คน แรงงาน 
250 คน อย่างไรก็ตาม โครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญครบถ้วนไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยจันทร์สว่าง 
2 หมู่ที่ 9 ต าบลกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 

2,322,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน ก่อสร้างถนนใช้ขนส่งสินค้า
เกษตร อยา่งไรก็ตาม โครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญครบถ้วนไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยนาใน 1  
หมู่ที่ 2 ต าบลก าพวน 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัด
ระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
5.00 เมตรยาว 605 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 3,025 ตาราง
เมตร ตามแบบที ่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ก าหนด 

1,883,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน ก่อสร้างเพื่อใช้ถนนขนส่ง
สินค้าเกษตร อยา่งไรก้ตาม โครงการมีรายละเอยีด
และสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยนาใน 3  
หมู่ที่ 2 ต าบลก าพวน 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัด
ระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 1,440 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,760 
ตารางเมตร ตามแบบที ่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ก าหนด 

3,508,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน  
ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน 
รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น  

  

67 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
สายโรงพยาบาลสุขส าราญ
หมู่ที่ 5 ต าบลก าพวน 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัด
ระนอง 

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทับหนา้ผวิ
จราจรเดิม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 530 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่้อย
กว่า 4,240 ตารางเมตร ตามแบบที่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ก าหนด 

1,754,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนเพื่อการสัญจร อยา่งไรก็ตาม โครงการไม่ได้
ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน  
รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู 
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระนอง หน้า 17/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยห้วยหินใหญ ่ 
หมู่ที่ 10 ต าบลกะเปอร ์ 
อ าเภอกะเปอร ์จังหวัด
ระนอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร 

1,134,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนเพื่อใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
อย่างไรก็ตาม โครงการมีรายละเอยีดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน รวมทั้งไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรม
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยค้างพลู-
พัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 3 ต าบล
กะเปอร ์ อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 490.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,960 ตาราง
เมตร 

1,406,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกะเปอร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนเพื่อใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
อย่างไรก็ตาม โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ
ไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็น
เร่งด่วน รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเทพประสิทธิ-์
บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 5 
ต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี 
จังหวัดรนอง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,575 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 15,450 ตาราง
เมตร ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร 

11,600,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน เช่ือมเส้นทางสายเทพประสิทธิ-์บ้านทุ่ง
มะพร้าว หมู่ที่ 5 เพื่ออ านวยความส าดวกให้กับ
ประชาชนส าหรับใช้สัญจร อยา่งไรก็ตาม โครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วนไม่ได้
จ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือนเอกสาร
ประมาณการราคาต้องใส่หมวดเป็นอุดหนุน 
เฉพาะกจิและระบุผลลัพธ์ของโครงการไม่ชัดเจน 

  

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยก ทช.รน.
1004-นิคมผัง 4 หมู่ที ่4 
ต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,575.00 เมตร หนา0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,450 
ตารางเมตร ระยะทาง 1.575 กิโลเมตร ตาม
แบบของกรมโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัด
ระนอง จ านวน 1 สายทาง 

7,200,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน สายแยก ทช.รน.1004 – นิคมผัง 4 หมู่ที่ 4 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้า
เกษตร อยา่งไรก็ตาม โครงการมีรายละเอียดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน เอกสารประมาณการราคา
ต้องใส่หมวดเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจและไม่ได้จ าแนก
แผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน 

  

ปรับลดวงเงินที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เหลือรายละไม่เกิน 5,000 บาท  
จ านวน 2 โครงการ 

116,500      

รวม 71 โครงการ 248,143,115  
 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดปตัตานี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวดัปัตตานี 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ปัตตานี 750,026,951 91 749,001,973 58 354,660,885 33 394,341,088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 1/29 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดปัตตานี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย
สู่ความมั่นคงด้านอาหาร
และส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดปัตตาน ี

1. อบรมให้ความรู้การผลิตผักยกแคร่
ปลอดภัย หลักสูตร การผลิตผักปลอดภยั
และได้มาตรฐาน GMP (851,400 บาท)  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตผักยกแคร่ให้
กลุ่มเกษตรกร (72,771,100 บาท) 
- เมล็ดพันธุ์ผัก 3,400 ซอง 102,000 บาท 
- เมล็ดพันธุ์ 485 กิโลกรัม 67,900 บาท 
- ดิน 193,500 กระสอบ 6,772,500 บาท 
- บัวรดน้า้ 3,870 อัน 387,000 บาท 
- ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด 7740 กระสอบ  
 3,328,200 บาท 
- สารธรรมชาต ิ3,870 ขวด  
4,063,000 บาท 
- โต๊ะแปลงปลูกขนาด 1x3.6x2.15 เมตร 
พร้อมชุดอุปกรณ์ 3,870 ชุด  
58,050,000 บาท 
3. การรับรองมาตรฐานผักยกแคร่ปลอดภัย 
(503,100 บาท)   
- จ้างเหมาออกแบบบันทกึการผลิต การ
ตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานการผลิต
ผักปลอดภยั (GAP) ขั้นต้น   
- จ้างเหมาออกแบบจัดทา้ประกาศนียบตัร
รับรอง  มาตรฐานการผลิตผักปลอดภยั 
(GAP) ขั้นต้น  
4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผักยกแคร่ปลอดภยั 
(384,000 บาท)   
- จ้างเหมาออกแบบจัดทา้ถุงบรรจุภัณฑ์ผัก 
ขนาด 9x30 นิ้ว และขนาด 12x20 นิ้ว 

   74,509,600  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการจัดหาปัจจยัการผลิต 
และสิ่งอ้านวยความสะดวกทีจ่้าเป็นส้าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยส่งเสริมการ
ผลิตผักยกแคร่ปลอดภยัตามมาตรฐาน GAP  
ซ่ึงเกษตรกรสามารถปลูกผักได ้6 รุ่นต่อปี คิดเป็น
ปริมาณผลผลิต 116,100 กิโลกรัมๆ ละ 100 บาท 
ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิน้ 
11,610,000 บาทต่อป ีกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 ใน 12 อ้าเภอ จ้านวน 117 กลุ่ม 
สมาชิกเกษตรกร รวม 3,870 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
ส้าหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารด้าเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดปัตตาน ี
3. ปรับลดวงเงินกิจกรรมที่ 2, 3 และ 4 รวมทั้งสิ้น 
48,589,930 บาท คงเหลือวงเงินเห็นควรสนับสนุน 
25,919,670 บาท 

   25,919,670  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 2/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มะพร้าว จังหวัดปัตตาน ี

1. อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมะพร้าวคุณภาพ (การเตรียมพื้นที่  
การปลูก การดูแลรักษา) ใหก้ับ 
กลุ่มเกษตรกรจ้านวน 32 กลุ่ม เกษตรกร 
280 คน จ้านวน 1 วัน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ปลูก
เดิม สนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดการผลิต
โดยใช้ปุ๋ย รวมถึงการใช้เทคนิคการคลุมโคน
มะพร้าวเพือ่รักษาความชื้นในดิน  
จ้านวน 520 ไร่ เกษตรกร 120 ราย 
(4,940,000 บาท)  
- ปุ๋ยอินทรีย์ 104,000 กิโลกรัม  
- ปุ๋ยเคมี 52,000 กิโลกรัม  
- เปลือกมะพร้าวสับ 343,200 กิโลกรัม 
3. เพิ่มพื้นที่ปลูกโดยสนบัสนุนเกษตรกรและ
ผูท้ี่สนใจจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
การผลิตมะพร้าวตามหลักวิชาการด้วยการ
ใช้ปุ๋ย ที่เหมาะสมและวธิีการที่ถูกต้อง 
จ้านวน 407.5 ไร่ จ้านวน 160 ราย 
(งบประมาณ 3,260,000 บาท)  
- ต้นมะพร้าว 8,965 ต้น  
- ปุ๋ยอินทรีย์ 40,750 กิโลกรัม  
- ปุ๋ยเคมี 20,375 กิโลกรัม 

8,200,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
เกษตร เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ  
ด้วยการอบรมและสนับสนุนปจัจยัเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ซ่ึงจะสามารถสร้าง
รายได้เพิ่มจากการจา้หน่ายมะพรา้วให้เกษตรกร 
ในพื้นที่ปลูกเดิม 11,700,000 บาท ในปี 2565 - 
2569 และเกษตรกรที่เพิ่มพื้นที่ปลูกมะพร้าวใหม่ 
จะสามารถเกบ็เกี่ยวผลผลิตมะพร้าวในปี 2570 
ประมาณ 4,005,000 บาท กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จ้านวน 32 กลุ่ม สมาชกิเกษตรกร รวม 
280 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
ส้าหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารด้าเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดปัตตาน ี
3. ปรับลดวงเงินกิจกรรมที่ 2 และ 3 จ้านวน 
6,853,050 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
1,346,950 บาท 
 

1,346,950  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 3/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
มะพร้าวบา้นแปูน แบบครบ
วงจร  

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการน้้าอยา่งรู้
คุณค่าในแปลงมะพร้าว การปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว  
2. พัฒนาระบบน้้าในแปลงเกษตรผสมผสาน
ในพื้นที่สวนมะพร้าว โดยติดต้ังระบบสบูน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์ หอถังเก็บน้้า 10 
ลูกบาศก์เมตร และระบบท่อส่งน้้าพร้อม
อุปกรณ์เช่ือมต่อ ระยะทาง 1,200 เมตร 
(1,482,300 บาท) ก่อสร้างแหล่งรวบรวม
และกระจายผลผลิตมะพร้าว ขนาด 9x22 
เมตร พื้นที่ใชส้อย 198 ตารางเมตร 
(800,400 บาท) 
3. การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม  
(708,500 บาท) อาท ิเครื่องตีขุยมะพร้าว  
1 เครื่อง เครื่องค้ันกะทิ 1 เครื่อง  
เครื่องสับลูกเต๋า 1 เครื่อง  
เครื่องท้าถ่านอัดแท่ง 1 เครื่อง เครื่องเจีย 
(ลูกหมู) 1 เครื่อง เครื่องเจียแบบตั้งโต๊ะ  
1 เครื่อง เครื่องเจียสายออ่น 1 เครื่อง  
เครื่องฉลุ 1 เครื่อง 

     2,991,200  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร (มะพร้าว) ดว้ยการ
อบรมให้ความรู้และพัฒนาระบบน้า้ เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาแหล่งรวบรวม
และกระจายผลผลิตมะพร้าว รวมถึงสนับสนุน
ครุภัณฑ์ในการแปรรูปมะพร้าว ซ่ึงจะสร้างรายได้
เพิ่มจากปริมาณการจ้าหน่ายมะพร้าวที่เพิ่มขึ้น  
และมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปมะพร้าว  
3,600,000 บาท ให้แก ่เกษตรกรกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนมะพร้าวบา้นแปูน 121 คน ทั้งนี้ กลุ่มจะมี
การเก็บรายได้เข้ากองทุนส้าหรับเป็นค่าบริหาร
จัดการและซ่อมบา้รุงทรัพย์สินที่จะได้รับการ
สนับสนุนต่อไป  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส้าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการ ส้าหรับการสัมมนา
ฝึกอบรมให้ด้าเนินการตามมาตรการของ ศบค. 
จังหวัดปัตตาน ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากเป็นกจิกรรมที่
ด้าเนินการเฉพาะจุด ผลประโยชน์ไม่ได้กระจาย
ครอบคลุมทั้งกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นเงิน  
1,482,300 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
1,508,900 บาท 

     1,508,900  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 4/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 จัดสร้างแหล่งที่รักษาพันธุ์
สัตว์น้้า 

1. จ้างงานเกษตรกรจ้านวน 305 รายๆ ละ 
3,000 บาท ท้ากระโจมปลาและวางแนวเขต 
จ้านวน 7,500 ชุด และปักไม้หลาวชะโอน 
150 ต้น (1,515,000 บาท)  
2. จัดซื้อวัสดุส้าหรับสร้างเขตรักษาพันธุ ์
สัตว์น้้า ประกอบดว้ย ไม้หลาวชะโอน  
150 ต้น ไม้ไผ่ 75,000 ท่อน โดยนา้ไปวาง
ในอ่าวปัตตาน ี3 จุดรวมเน้ือที่ 130 ไร่ 
(810,000 บาท) ต้าบลบาราโหม อา้เภอ
เมืองปัตตานี เนื้อที่ 20 ไร่ ต้าบล 
ตันหยงลุโละ อา้เภอเมืองปัตตาน ีเนื้อที่  
50 ไร่ ต้าบลบานา อ้าเภอเมืองปัตตานี  
เนื้อที่ 60 ไร ่ 
3. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า บริเวณเขตพื้นที่รกัษา
พันธุ์สัตว์น้้าอ่าวปัตตาน ี(4,440,000 บาท) 
พันธุ์กุ้งแช่บว๊ย 3,000,000 ตัว พันธุ์กุ้ง
กุลาด้า 3,000,000 ตัว พันธุ์ปลาตะกรับ 
60,000 ตัว ปลากะพงขาว 300,000 ตัว 
พันธุ์หอยแครง 14,000 ตัว  

     6,765,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานประมง 
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยจา้งแรงงานท้ากระโจมปลาและ
วางแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้้า เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
และเพิ่มก้าลังการผลิตทางธรรมชาติ ท้าให้
ชาวประมงพื้นบา้นสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพืน้ที่ได้รับ
การจ้างงาน 305 คน เจ้าของเรือประมง 60 คน คิด
เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวม 1,515,000 บาท และเพิ่ม
รายได้จากปริมาณการจับสัตว์น้้าที่เพิ่มขึ้นจากการ
ปล่อยสัตว์น้า้ 91,600,000 บาท 
2. โครงการมีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความ
เหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี 

     6,765,000  

5 ปรับปรุงดาดคอนกรีต 
คลองส่งน้้าสายซอย 31.6L-
7.3L 

ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้้าสายซอย 
31.6L-7.3L  กม.0+000 ถึง กม.2+400  
ก้นคลองกว้าง 0.95 เมตร ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ลึก 0.60 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18,744 
ตารางเมตร 

     8,800,000  จังหวัดปัตตาน ี โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานชุมชน โดยปรับปรุงดาดคอนกรตี 
คลองส่งน้้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลติด้าน
การเกษตร ส้าหรับพื้นที่ปลูกข้าว 750 ไร ่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 230 ครัวเรือน  
จะสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มให้กลุ่มเปูาหมาย 
5,890,000 บาท ในปี 2565 และการปรับปรุง 
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้้านี้จะเป็นการเพิม่
ประสิทธิภาพการส่งน้้าเดิมจาก 0.20 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที เป็น 0.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส้าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที  

     8,800,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 5/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน้้าสายซอย 35.6L  

ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้้าสายซอย 
35.6L กม.1+200 ถึง กม.5+000 ก้นคลอง
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 3,000 เมตร  
หนา 0.06 เมตร ลึก 1.20 เมตร  
ปริมาณพื้นที่ดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
24,180 ตารางเมตร  

   11,140,000  จังหวัดปัตตาน ี โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานชุมชน โดยปรับปรุงดาดคอนกรตี 
คลองส่งน้้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลติด้าน
การเกษตร ส้าหรับพื้นที่ปลูกข้าว 714 ไร ่
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 142 ครัวเรือน  
จะสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มให้กลุ่มเปูาหมาย 
3,557,000 บาท ในปี 2565 และการปรับปรุง 
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้้านี้จะเป็นการเพิม่
ประสิทธิภาพการส่งน้้าเดิมจาก 0.956  
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ีเป็น 1.913 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาท ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที  

   11,140,000  

7 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน้้าสายซอย Lat.3.6R ใน
ระบบฝั่งซ้าย  

ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้้าสายซอย 
Lat.3.6R กม.0+010-1+980 ในระบบฝั่ง
ซ้าย ก้นคลองกว้าง 1.74 เมตร ยาว 1,945 
เมตร หนา 0.07 เมตร ลึก 1.40 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
13,965 ตารางเมตร 

   12,340,000  จังหวัดปัตตาน ี โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานชุมชน โดยปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้้า 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร ส้าหรับ
พื้นที่ปลูกข้าว 350 ไร่ กลุ่มเปูาหมายเปน็เกษตรกร 
229 ครัวเรือน จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้
กลุ่มเปูาหมาย 1,744,000 บาท ในปี 2565 และ
การปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้้านี้จะเป็น 
การเพิ่มประสิทธภิาพการส่งน้้าเดิมจาก 0.68 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ีเป็น 1.36 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวินาท ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

   12,340,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 6/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง
ส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งขวา  
ต้าบลท่าน้้า อ้าเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตาน ี

ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้้าสายใหญ่
ฝั่งขาว ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.65 เมตร ยาวรวม 3,000 เมตร ปริมาณ 
ไม่น้อยกวา่ 32,640 ตารางเมตร  

   24,800,000  จังหวัดปัตตาน ี  ส้านักงานชลประทาน
ที่ 17 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงดาดคอนกรีดคลองส่งน้้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้้าและเพิ่มผลผลิตใน
พื้นที่นาข้าว 2,000 ไร่ หมู่ที่ 4 และ 5 ต้าบลท่าน้้า 
หมู่ที่ 3 และ 4 ต้าบลคอกกระบอื กลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกร 300 ครัวเรือน จะสามารถช่วยเพิ่ม
ผลผลิตข้าวได้ 759,500 กิโลกรัมต่อไร ่และการ
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้้านี้จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งน้้าเดิมจาก 2.55 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที เป็น 4.92 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

   24,800,000  

9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ถนนลาดยางสาย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ - 
วงเวียนขนส่ง เพื่อเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวจังหวัดปัตตาน ี
ต้าบลรูสะมิแล อา้เภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

ปรับปรุงถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 20 เมตร ทางเท้า
กว้างข้างละ 2 เมตร และระบบระบายน้้า  
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – วงเวียน
ขนส่งเพื่อเช่ือมโยงการท่องเท่ียวจังหวัด
ปัตตานี ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตาน ี 

   26,130,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
รูสะมิแล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเท่ียวหาดรูสะมิแล 
ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเท่ียวส้าคัญของจังหวดัปัตตานี 
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร  
(อาหารทะเลสด) กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนตกงาน 
200 คน นักท่องเที่ยว 50,000 คน ผู้ประกอบการ 
120 ราย และผู้ใช้เส้นทาง 250,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที  

   26,130,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 7/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 พัฒนาระบบระบายน้า้ 
รองรับการขยายตัวของเมือง
รูสะมิแล เร่ิมจากโรงเรียน
บ้านรูสะมิแล จนถึงสะพาน 
บือเดาะออก บา้นรูสะมิแล 
หมู่ที่ 1 ต้าบลรูสะมิแล 
อ้าเภอเมืองปัตตาน ีจังหวัด
ปัตตานี  

ก่อสร้างระบบระบายน้้าบ้านรูสะมิแล  
เร่ิมจากโรงเรียนรูสะมิแล ถึงสะพานบือเดาะ
ตก ความยาว 260 เมตร หมู่ที่ 1  
ต้าบลรูสะมิแล อา้เภอเมืองปัตตาน ี 
จังหวัดปัตตาน ี 

   12,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลรูสะมิแล 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยพัฒนาระบบระบายน้้าเพือ่แก้ไขปัญหาน้้าทว่ม
ขังในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต้าบลรูสะมิแล และบริเวณถนน
เจริญประดิษฐ์ ซ่ึงมีมหาวิทยาลัย อาคารพาณิชย์ 
และบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่จา้นวนมาก 
เนื่องจากเดิมเม่ือฝนตกหนักมวลน้้าไม่สามารถ
ระบายลงสู่ทะเลได้ สร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิชุมชนในวง
กว้าง กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 70 คน 
ผู้ประกอบการ 20 ราย ผู้ใช้เส้นทางและผู้อาศัย 
2,200 คน และเพิ่มการจ้างงานประชาชนผู้ตกงาน 
40 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

   12,000,000  

11 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร สายรอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต้าบล 
ปะกาฮารัง อ้าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.849 
กิโลเมตร ความหนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 5,094 ตารางเมตร  
สายรอบหมูบ่้าน หมู่ที่ 8 ต้าบลปะกาฮารัง  
อ้าเภอเมืองปัตตาน ีจังหวัดปัตตาน ี

     3,340,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วน
ต้าบลปะกาฮารัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนเพื่ออา้นวยความสะดวก 
ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว มะพรา้ว 
ยางพารา พืชผักสวนครัว) กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนผู้ตกงาน 30 คน ผู้ประกอบการ 20 ราย 
และผู้ใช้เส้นทาง 1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดค่างานตาม Factor F จ้านวน  
256,400 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
3,083,600 บาท 

     3,083,600  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 8/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร สายมัสยิด
เช่ือมหนองแรด หมู่ที่ 3 
ต้าบลตะโละกาโปร ์ 
อ้าเภอยะหริ่ง  
จังหวัดปัตตาน ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.800 
กิโลเมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 9,000 ตารางเมตร สายมัสยิด
เช่ือมหนองแรด หมู่ที่ 3 ต้าบลตะโละกาโปร์ 
อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตาน ี 

     5,770,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลตะโละกาโปร ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เพื่อ
อ้านวยความสะดวกสา้หรับการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ข้าว มะพร้าว ยางพารา พืชผักสวน
ครัว) กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผู้ตกงาน 30 คน 
เกษตรกร 20 คน ผู้ประกอบการ 20 ราย และ 
ผู้ใช้เส้นทาง 1,800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     5,770,000  

13 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร สายประปา
ตันหยง หมู่ที่ 3 ต้าบล 
ม่วงเต้ีย อ้าเภอแม่ลาน  
จังหวัดปัตตาน ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร  
ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,480 ตารางเมตร สายบา้นตันหยง หมูท่ี่ 3 
ต้าบลม่วงเต้ีย อา้เภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

     6,870,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลม่วงเต้ีย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานชุมชน โดยการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เพื่ออ้านวยความสะดวกส้าหรับการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (มะพร้าว ปาล์ม ข้าว 
ยางพารา) ออกจ้าหน่ายได้สะดวกขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผู้ตกงาน 20 คน 
เกษตรกร 50 คน ผู้ประกอบการ 10 ราย และ 
ผู้ใช้เส้นทาง 1,200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     6,870,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 9/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร สายแบหะ 
หมู่ที่ 2 ต้าบลตะโละกาโปร์ 
อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.300 
กิโลเมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร สายแบหะ 
หมู่ที่ 2 ต้าบลตะโละกาโปร์ อ้าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตาน ี

     1,170,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลตะโละกาโปร ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่ออ้านวยความสะดวกส้าหรับการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (มะพร้าว ยางพารา และไม้ผล)
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผู้ตกงาน 60 คน 
เกษตรกร 20 คน ผู้ประกอบการ 5 ราย และ 
ผู้ใช้เส้นทาง 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

      1,170,000  

15 พัฒนาเส้นทางขึ้น 
เขาพระเณร เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์สาย
ศาลาบ่อหิน – เขาพระเณร 
บ้านเกาะวิหาร หมู่ที่ 5 
ต้าบลทุ่งพลา อา้เภอ 
โคกโพธิ ์จังหวัดปัตตาน ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
0.625 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร พร้อมสิ่งประกอบ  
สายศาลาบอ่หิน – เขาพระเณร  
บ้านเกาะวิหาร หมู่ที่ 5 ต้าบลทุ่งพลา 
อ้าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ี

     4,700,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุ่งพลา  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงเป็น
เส้นทางขึ้นเขาพระเณร เพื่อการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ และอา้นวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ยางพารา และไม้ผล) กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชนผู้ตกงาน 200 คน นักท่องเท่ียว 
8,000 คน ผู้ประกอบการ 25 ราย และผู้ใช้เส้นทาง 
20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     4,700,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 10/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ก่อสร้างอาคารทดน้้าบา้น
หลวงจันทร์ หมู่ที่ 2  

ก่อสร้างอาคารทดน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดช่องระบาย 1.50x1.20 เมตร จ้านวน 
1 ช่อง บ้านหลวงจันทร์ หมู่ที ่2 ต้าบล
ทรายขาว อา้เภอโคกโพธิ ์จังหวัดปัตตานี 

     3,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทรายขาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยก่อสร้างอาคารทดน้้าบา้นหลวงจันทร์ เพื่อให้มี
ปริมาณน้้าเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนทรายขาว  
ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญของพื้นที่ กลุม่เปูาหมาย
เป็นเกษตรกรจ้านวน 50 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร
แปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาวได้รับประโยชน์ประมาณ 
100 ไร่ และการก่อสร้างอาคารทดน้้านีจ้ะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้า้ได้ปริมาณ 
24,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     3,500,000  

17 ก่อสร้างอาคารทดน้้า บ้าน
ควนลังงา หมู่ที่ 4  

ก่อสร้างอาคารทดน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดช่องระบาย 1.50x1.20 เมตร จ้านวน 
1 ช่อง พร้อมติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้า้ทาง
เดียวกรอบสี่เหลีย่ม บ้านควนลังงา หมูท่ี่ 4 
ต้าบลทรายขาว อ้าเภอโคกโพธิ ์จังหวัด
ปัตตานี 

     3,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทรายขาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ก่อสร้างอาคารทดน้้าบา้นควนลังงา เพื่อให้มี
ปริมาณน้้าเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนทรายขาว ซ่ึง
เป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญของพื้นที่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกรจ้านวน 60 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรแปลง
ใหญ่ทุเรียนทรายขาวได้รับประโยชน์ประมาณ 150 
ไร่ และการกอ่สร้างอาคารทดน้้านี้จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้า้ได้จ้านวน 24,000 
ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     3,500,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 11/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ติดต้ังทุ่นลอยน้้า
อเนกประสงค์  

ติดต้ังทุ่นลอยน้้า ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 0.50 เมตร จ้านวนทุ่น 2,350 ชุด 
พร้อมเสาเหล็กกันตก จ้านวน 207 ต้น และ
เชือกราวดั้นยาว 796 เมตร หมู่ที่ 9 บ้าน
แหลมนก ตา้บลบานา อา้เภอเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตาน ี

     5,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบานา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยติดต้ังทุ่นลอยน้้าอเนกประสงค์ เพื่ออ้านวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวในการล่องเรือเที่ยวชม
เส้นทางธรรมชาติ (ปุาโกงกาง) กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชนจ้านวน 1,339 ราย หลังจากติดต้ังทุ่น
ลอยน้้าแลว้ สามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
5,000,000 บาท/ปี จากการมีกิจกรรมท่องเท่ียว 
ที่เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดค่างานตามผลการพิจารณารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ้านวน 237,400 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 4,762,600 บาท 

      4,762,600  

19 ก่อสร้างยกระดับถนน 
พื้นที่การเกษตร สาย 
กุโบร์พล ี- บือเจาะ หมู่ 3  
(ในพื้นที่พระราชด้าริ)  
ต้าบลจะรัง อ้าเภอยะหริ่ง  

ยกระดับถนนเสริมผิวทางหินคลุก ผิวทาง
กว้าง 4-5 เมตร ยาว 4,195 เมตร หินคลุก
หนา 0.20 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร  
ดินถมหนา 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง 
ไม่น้อยกวา่ 18,365 ตารางเมตร 

     7,440,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลจะรัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างยกระดับถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทาง 
การเกษตร (มะพร้าว ยางพารา และปาล์มน้้ามัน) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ้านวน 1,600 คน 
และเกษตรกร 300 คน หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ 
คาดว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 1,800,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     7,440,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 12/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายคลองขุด  
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8  
ต้าบลปะกาฮะรัง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
คลองขุด หมู่ที่ 5 และหมู่ที ่8 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตาราง
เมตร 

   15,793,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปะกาฮะรัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (มะพร้าว ยางพารา 
และปาล์มน้้ามัน) กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
จ้านวน 1,526 คน และเกษตรกร 220 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดค่างานตาม Factor F จ้านวน  
679,800 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
15,113,200 บาท 

   15,113,200  

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านยาบ-ีบ้านบาโง  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านยาบ-ีบ้านบาโง หมู่ที่ 3,4 ขนาด
กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,250 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 11,250 
ตารางเมตร  

     7,396,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเกาะจัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนันสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(ลองกอง เงาะ ยางพารา) กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนทั่วไป 1,466 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     7,396,400  

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ปอซี-กูโบร์มะหุด หมู่ที ่5 
บ้านปะโด – หมู่ที่ 2 บ้าน
มะหุด ต้าบลปะโด อ้าเภอ
มายอ จังหวัดปัตตาน ี

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 277 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 831 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ข้างละ 0-0.50 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,723 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 10,892 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0-0.50 เมตร  
รวม 2 ช่วง พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
11,723 ตารางเมตร 

     9,936,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปะโด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง เงาะ 
และยางพารา) กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทั่วไป 
2,056 คน และเกษตรกร 254 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     9,936,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 13/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่
การเกษตร สายบ้านแบลา - 
ศูนย์บ้าบัด - บือเจาะ หมู่ 7 
(ในพื้นที่พระราชด้าริ)  
ต้าบลจะรัง อ้าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตาน ี

ยกระดับถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายที่ 
1,2,3 ผิวทางกว้าง 3-4 เมตร ยาว 2,548 
เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร ลูกรังหนา 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 8,844 
ตารางเมตร 

     2,995,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลจะรัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยยกระดับถนนเสริมผิวทางหินคลุก เพื่อใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง เงาะ และ
ยางพารา)กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,300 คน 
และเกษตรกร 200 คน หลังจากกอ่สร้างถนนคาด
ว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,800,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

      2,995,000  

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบูเกะดแีย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบูเกะดแีย ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 797 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,188 ตารางเมตร 

     2,003,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปล่องหอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนทั่วไป 826 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     2,003,200  

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายอุซตานาเซ-ชลประทาน   
หมู่ที่ 2 บ้านปานัน  
ต้าบลปานัน อ้าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตาน ี

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 2,200 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 11,250 ตารางเมตร 
รวม 2 ช่วง พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
13,450 ตารางเมตร 

   11,242,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปะโด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวเปลือก และยางพารา) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทัว่ไป 1,793 คน และ
เกษตรกร 205 คน หลังจากก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ
คาดว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ 80,000 บาท 
ในปี 2564 และ 90,000 บาท ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

    11,242,700  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 14/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ปรับปรุงแหล่งน้้าสายคลอง
ลาเกาะ หมู่ที่ 2  

ปรับปรุงแหล่งน้้าสายคลองลาเกาะ หมูท่ี่ 2 
ขนาดความกว้าง 25 เมตร ยาว 3,000 
เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
75,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ต้าบลเกาะจัน 
อ้าเภอมายอ จังหวัดปัตตาน ี

     7,568,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเกาะจัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงแหล่งน้้าสายคลองลาเกาะ 
เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ในการเกษตร (ข้าวเปลือก) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรไม่น้อยกวา่ 1,561 คน 
และปรับปรุงแหล่งน้้าสายคลองลาเกาะแล้วเสร็จ
สามารถเพิ่มประสิทธภิาพในการกกัเก็บน้้าจาก
ประมาณ 90,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 225,000 
ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

      7,568,000  

27 ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับ
และพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน  

ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 6.20 -20 เมตร  
ยาว 525 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,783 ตารางเมตร 

     3,292,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลยะหริ่ง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ปรับปรุงถนนซึ่งเป็นเส้นทางที่เช่ือมไปสู่ 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ อาท ิวังยะหริ่ง ปุาชายเลน 
ยะหริ่ง หาดตะโละกาโปร ์แหลมตาชี 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทัว่ไป 13,000 คน
เกษตรกร 5,500 คน และผู้ประกอบการ 450 ราย 
หลังจากกอ่สร้างถนนแล้วเสร็จคาดวา่เกษตรกร
สามารถลดต้นทุน 80,000 บาท ในปี 2564 และ 
90,000 บาท ในป ี2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     3,292,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 15/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
สายปายอเมาะซูเม็ง ผิวจราจรกว้าง 3.41 
เมตร ยาว 675 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 
2,301.17 ตารางเมตร ถนนปายอเมาะซูเม็ง 
หมู่ที่ 3 เทศบาลต้าบลยะรัง อ้าเภอยะรงั 
จังหวัดปัตตาน ี

       989,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลยะรัง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียน ส้มโอ เงาะ 
ลองกอง) ออกสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน
ทั่วไป 985 คน หลังจากก่อสร้างถนนแลว้เสร็จคาด
ว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุน 80,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

       989,000  

29 ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
สระเก็บน้้า หมู่ที ่1 ต้าบล
ปะโด อ้าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี  

ขุดลอกสระเก็บน้้า กว้าง 10 เมตร ยาว 
2,200 เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 52,800 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 8,800 ตารางเมตร  

     3,689,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปะโด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดลอกสระเก็บน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าทางการเกษตร (ข้าว และยางพารา)
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทัว่ไป 2,050 คน และ
เกษตรกร 388 คน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การขายผลผลิต 850,000 บาทต่อป ีซ่ึงเดิมสระ
ดังกล่าวเก็บกกัได้ในปริมาณ 5,200 ลูกบาศก์เมตร 
เมื่อด้าเนินการโครงการแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บ
น้้าได้ในปริมาณ 52,800 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     3,689,600  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 16/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ซอยทางเข้าปอเนาะอาเยาะปา 
- สระเก็บน้า้เพือ่การเกษตร  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยทางเข้าปอเนาะอาเยาะปา -  
สระเก็บน้้าเพื่อการเกษตร ขนาดกวา้ง  
4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร 

     9,992,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลมะนังยง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนทั่วไป 500 คน เกษตรกร 200 คน และ
ผู้ประกอบการ 20 ราย หลังจากกอ่สร้างถนน 
แล้วเสร็จคาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่ม 
1,800,000 บาทต่อป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     9,992,000  

31 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
สาย ปน.ถ.1-0056 บ้าน 
โคกโหนด - บ้านควนแปลงงู  
อ้าเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี  

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย ปน.ถ.1-0056 บ้านโคกโหนด 
- บ้านควนแปลงงู อ้าเภอแม่ลาน  
จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 3,228 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
25,824 ตารางเมตร 

   10,637,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตาน ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยปรับปรุงถนน ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานส้าหรับ
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวเปลือก  
ปาล์น้้ามัน ยางพารา) กลุ่มเปาูหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร 2,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

   10,637,000  

32 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
กะลาพอ (ตั้งแต่สี่แยกถนน
พิพิธ ถนนกะลาพอ  
ถนนสันติสุข) 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนกะลาพอ (ตั้งแต่สี่แยกถนนพพิิธ  
ถนนกะลาพอ ถนนสันติสุข) ขนาดหนา 
0.05 เมตร กว้าง 13.70 เมตร ยาว 1,022 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 14,001.40 
ตารางเมตร ต้าบลจะบังติกอ อ้าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี 

     6,039,000  เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ปรับปรุงถนน เพื่อรองรับการท่องเท่ียว เช่ือมโยง
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มัสยิดกลางปัตตานี 
ศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนีย่ว กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน นักทอ่งเที่ยวไม่น้อยกวา่ 2,000 คน  
เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 500,000 บาท/ป ี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     6,039,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 17/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ซอยล้าใย 1 (ข้างไปรษณีย์) ผิวจราจรกว้าง 
4.66 เมตร ยาว 328 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง 
ไม่น้อยกวา่ 1,528.48 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 
ต้าบลปิตูมุดี อ้าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

       646,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลยะรัง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เพื่อใชข้นส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร (ส้มโอ ลกูหย ีลองกอง 
ทุเรียน ยางพารา) ออกสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนทั่วไป 562 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

       646,000  

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
หมู่ที่ 4 สาย 2 ขนาด 
ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร  
ปูหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หมู่ที่ 4 บ้านปุาทุ่ง ต้าบล
บางเก่า อ้าเภอสายบุร ี
จังหวัดปัตตาน ี 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สาย 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร 

     2,825,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางเก่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการ
เกษตร (มะพร้าว แตงโม สินค้าประมง) ออกสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทัว่ไป 1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     2,825,000  

35 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก สายดวูา –  
กูแบสาแม  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,814 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 11,256 ตารางเมตร 

     9,950,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลถนน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ยางพารา ปลาน้้าจืด 
ไก่ เป็ด) ออกสู่ตลาด กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน
ทั่วไป 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดค่างานตาม Factor F จ้านวน  
66,900 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
9,883,100 บาท 

     9,883,100  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 18/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เอก-บ้านตาแปด หมูที่ 2  

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ช่วงที่ 1 กว้าง 8 เมตร ยาว 1,091 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
8,728 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 8 เมตร ยาว 852 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,816 
ตารางเมตร  
รวม 2 ช่วง พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
15,544 ตารางเมตร 

     5,060,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่าเรือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 25,000 คน 
หลังจากกอ่สร้างถนนแล้วเสร็จ คาดว่าสามารถ 
ลดต้นทุนให้เกษตรกร 6,000 บาทต่อครัวเรือน  
ในปี 2564 และ 10,000 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     5,060,000  

37 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ลาดยาง PARA ASPHALTIC 
CONCRETE สายกาหงษ ์– 
โต๊ะบีเยาะ กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ระยะทาง 555.00 
เมตร ปูหนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,220.00 ตารางเมตร   

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA 
ASPHALTIC CONCRETE สายกาหงษ์ – 
โต๊ะบีเยาะ ขนาดกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 555.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220.00 
ตารางเมตร 

     1,053,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลมะนังดาล้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ปรับปรุงถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(ข้าว ยางพารา มะพร้าว ปลาน้า้จืด) กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน 25,000 คน หลังจากก่อสร้างถนน
แล้วเสร็จ คาดวา่สามารถลดต้นทุนให้เกษตรกร 
6,000 บาทต่อครัวเรือน ในป ี2564 และ 10,000 
บาทต่อครัวเรือน ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     1,053,000  

38 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายบาโง-ซาเราะห์ หมู่ที่ 1 
บ้านบาโง ต้าบลปานัน 
อ้าเภอมายอ จังหวัดปัตตาน ี

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบาโง-ซาเราะห์ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

     2,339,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปะโด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการ
เกษตร (ข้าว ยางพารา) กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนทั่วไป 1,793 คน และเกษตรกร 372 คน  
หลังจากกอ่สร้างถนนแล้วเสร็จ คาดว่าเกษตรกร
สามารถลดต้นทุน 30,000 บาท ในป ี2564 และ 
40,000 ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     2,339,900  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 19/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายแขนทา้ว-ยาบี หมู่ที ่1,4  

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบา้นแขนทา้ว-ยา
บี หมู่ที่ 1,4 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

     5,392,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเกาะจัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อใชข้นส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ลองกอง เงาะ ยางพารา) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทัว่ไป 2,028 คน และ
เกษตรกร 205 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     5,392,800  

40 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ลาดยาง PARA ASPHALTIC 
CONCRETE  

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA 
ASPHALTIC CONCRETE สายดูสง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 655.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,620.00 ตารางเมตร สายดูสง หมู่ที่ 1 
ต้าบลบือเระ อ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

     1,080,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบือเระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยปรับปรุงถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการ
เกษตร (มะพร้าว ยางพารา พืชผัก) กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนทั่วไป 700 คน และเกษตรกร 300 คน 
หลังจากกอ่สร้างถนนแล้วเสร็จ คาดว่าสามารถลด
ต้นทุนได้ 450,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     1,080,000  

41 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ลาดยาง PARA ASPHALTIC 
CONCRETE  

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA 
ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริงใน 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 253.00 เมตร 
และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 485.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,699.00 ตารางเมตร สายบาโงยอืริง
ใน หมู่ที่ 3 ต้าบลบือเระ อา้เภอสายบุร ี
จังหวัดปัตตาน ี

     1,122,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบือเระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยปรับปรุงถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการ
เกษตร (มะพร้าว ยางพารา พืชผัก) กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชนทั่วไป 700 คน และเกษตรกร  
300 คน หลังจากปรับปรุงผิวถนนแลว้เสร็จคาดว่า
เกษตรกรสามารถลดต้นทุน 450,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     1,122,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 20/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 เดินระบบท่อเมนประปา
และอุปกรณ์  

เดินระบบท่อเมนประปาและอุปกรณ์ 
ท่อพีวีซี 4,3/4 ,3 ,2 ระยะทาง 5,744 เมตร 
หมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา ตา้บลบางตาวา  
อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี

     2,564,450  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางตาวา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเดินระบบ
ท่อเมนประปาและอุปกรณ์ กลุ่มเปูาหมายเป็น 
ประชาชนผู้ตกงาน จ้านวน 1,699 คน หลังจาก
ก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปาแลว้เสร็จ คาดว่า 
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ที่กลับมาในพื้นที่ และ 
เพิ่มปริมาณส่งน้้าจาก 10 คิวต่อวัน และ  
20 คิวต่อวัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดค่างานตาม Factor F จ้านวน  
10,750 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
2,553,700 บาท 

     2,553,700  

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายชลประทาน 14.9 R) หมู่ที่ 6 บ้าน 
คลองกลาง ต้าบลควนโนรี ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 3,850 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,106  
ตารางเมตร 

   17,818,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลควนโนร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร (ไม้ผล พืชผักสวนครัว)
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทัว่ไป 1,500 คน  
หลังจากปรับปรุงผิวถนนแล้วเสร็จ คาดว่าเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาทต่อครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดค่างานตาม Factor F จ้านวน  
855,100 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
16,963,700 บาท 

   16,963,700  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 21/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กัง ถึงหมู่ที ่6 บ้าน 
คลองกลาง ต้าบลควนโนรี อ้าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตาน ีขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 3,075 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,300 ตารางเมตร 

     9,468,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลควนโนร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใชข้นส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ไม้ผล พืชผักสวนครัว) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทัว่ไป 1,500 คน 
หลังก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ คาดว่าสามารถเพิ่ม
รายได้ 10,000 บาท/ครัวเรือน ในปี 2565  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดค่างานตาม Factor F จ้านวน  
115,400 คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
9,352,600 บาท 

     9,352,600  

45 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบู
เกะตาย-ีชลประทาน หมู่ที่ 1 
บ้านบูดน-หมู่ที่ 4 บ้านบลู
กาสาแลแม ต้าบลปะโด 
อ้าเภอมายอ จังหวัดปัตตาน ี

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบูเกะตายี-
ชลประทาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,520  
ตารางเมตร พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

     2,153,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปะโด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อใชข้นส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ขา้ว และยางพารา) กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชนทั่วไป 2,662 คน และเกษตรกร  
429 คน หลังจากก่อสรา้งถนนแล้วเสร็จ  
คาดว่าเกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิม่ขึ้น 
400,000 บาท ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ มีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

     2,153,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 22/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายกโูบร-์ทุ่งนา  
หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 233.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 932.00  
ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 233.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 932.00 ตารางเมตร 

       736,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกอล้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ทุเรียน ลองกอง 
ปลาน้้าจืด โค กระบือ แพะ) กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนทั่วไป 2,100 คน และเกษตรกร  
1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

        736,000  

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 2 สาย 
13 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 374.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 
บ้านบางเก่าใต้  
ต้าบลบางเก่า อ้าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตาน ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร ยาว 374.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 สาย 13 บ้าน 
บางเก่าใต้ ต้าบลบางเก่า อ้าเภอสายบุร ี 
จังหวัดปัตตาน ี

     1,547,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางเก่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนทั่วไป 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

      1,547,000  

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายกาหงษ์ - 
โตะเดาะ กว้าง 4 เมตร  
ยาว 815.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,260.00 
ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
กาหงษ ์- โตะเดาะ ขนาด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 815 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 3,260 ตารางเมตร 

     2,222,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลมะนังดาล้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิต
ทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 551 
คน และเกษตรกร 450 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     2,222,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 23/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สาย 8 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
438.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปุาทุ่ง 
ต้าบลบางเก่า อ้าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตาน ี     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 438.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร    

     1,533,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางเก่า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการ
เกษตร (ยางพารา มะพร้าว และผลไม้ตามฤดูกาล) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 870 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     1,533,000  

50 เสริมศักยภาพและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
แปรรูปของสมาคม
ชาวประมงพื้นบา้นจังหวัด
ปัตตานี 

1. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า อาทิ กุเลาเค็ม 
โอรังปันตัย อินทรีย์เค็ม กุ้งแก้ว ปลาหมึกแห้ง 
ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย อ้าเภอ
หนองจิก จ้านวน 30 คน (10,200 บาท) 
2. สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อต่อยอด 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (992,900 บาท) 
อาท ิเขียงไฟเบอร์ มีดปังตอ มีดปลายแหลม 
หินลับมีด เครื่องทอดสญุญากาศ ถังสะบัด
น้้ามันเชื่อมสแตนเลส เครื่องซีลสายพาน  
เครื่องซีลเหยียบ เครื่องช่างน้้าหนักแบบตั้งโต๊ะ  

     1,003,100  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานประมง 
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน เป็นการส่งเสริมการตลาดผลผลิตเกษตร 
เช่ือมโยงการท่องเท่ียว โดยอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
แปรรูปให้มีความหลากหลาย และยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย กลุ่มเปาูหมายเป็น
กลุ่มสตรีและสมาชิกในชุมชน 30 คน  
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นชาวประมงพื้นบา้นในพื้นที่
อ้าเภอหนองจิกและสมาชิกกลุ่มวิสาหกจิ 1,200 คน 
สามารสร้างรายได้ให้กับสมาชกิเป็นเงิน 
72,000,000 บาท จากการจา้หน่ายสัตว์น้้าให้แก่
กลุ่มวิสาหกิจฯ เนื่องจากสามารถขายได้ในราคาที่
เป็นธรรม และช่วยเพิ่มการจ้างงานแกก่ลุ่มสตรีและ
สมาชิกในชุมชน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส้าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที ส้าหรบัการ
สัมมนาฝึกอบรมให้ด้าเนินการตามมาตรการของ 
ศบค. จังหวัดปัตตาน ี

     1,003,100  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 24/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 พัฒนาศักยภาพก้าลัง
แรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน
หลังพ้นวิกฤติสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
จังหวัดปัตตาน ี 

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแรงงานที่ว่างงาน
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จ้านวน 12 รุ่น รวม 
240 คน สนับสนุนค่าวัสดุฝึก 1,000 บาท/คน 
ใน 3 สาขา คือ 
1. สาขาการท้าขนมไทยและเบอเกอรี่ จ้านวน 
6 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวมเป็น 120 คน จ้านวน 
7 วัน (409,200 บาท) 
2. สาขาการประกอบอาหารนานาชาติ จ้านวน 
4 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวมเป็น 80 คน จ้านวน  
7 วัน (272,800 บาท)  
3. สาขาช่างตัดผมสุภาพบุรษ จ้านวน  
2 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวมเป็น 40 คน จ้านวน  
7 วัน (136,400 บาท) 

       818,400  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานแรงงาน
จังหวัดปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดย
ฝึกอบรมอาชพีเสริม เพื่อให้มีอาชพีเพื่อสร้างรายได้
หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 กลุ่มเปูาหมายเป็นแรงงานที่ว่างงาน
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 240 คน หลังฝึกอบรม
กลุ่มเปูาหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ 
11,520,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส้าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันท ี

       818,400  

52 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 

1. พัฒนาศักยภาพแรงงาน ด้วยหลักสูตร
ระยะสั้น 60 ชั่วโมง 18 อาชีพ กลุ่มละ 20 
คน รวมเป็น 360 คน (5,186,150 บาท ) 
อาท ิตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า ส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมอบ แปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ตามฤดูกาล ปลาส้ม ขา้วเกรยีบ  
เครื่องแต่งกายพื้นเมือง โรตีกรอบสมุนไพร 
เรือกอแระจา้ลอง 
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ได้จาก 18 กลุ่มอาชีพ
ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีเอกลกัษณ์ 
(3,600,000 บาท) ค่าจ้างเหมาออกแบบ
และผลิตบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ  
200,000 บาท 
3. ส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 
อบรม 12 ชั่วโมง จ้านวน 4 รุ่นๆ รวม  
70 คน (615,300 บาท) ค่าวัสดุฝึก 300 
บาท/คน 

     9,401,450  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดย
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาด
ออนไลน์ ให้แก ่กลุ่มอาชีพในชุมชน จา้นวน 18 
กลุ่มอาชีพ ด้วยหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ระยะสั้น การพัฒนาบรรจภุัณฑ์ และการส่งเสริม
ตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและนกัเรียน นักศึกษา ใน 18 กลุ่มอาชพี
ในชุมชน 360 คน สามารถสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มเปูาหมายได้ 4,000 บาทต่อคนต่อเดือน คิด
เป็นเงิน 17,280,000 บาทต่อป ี
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส้าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที  
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 และ 3 รวม  
3,625,500 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน
จ้านวน 5,775,950 บาท 

     5,775,950  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 25/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 สร้างเสริมแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้้าวยัอ่อนในเขต
ทะเลชายฝั่งของชุมชน 

1. เสริมสร้างพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตทะเลชายฝั่ง 
กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านประมง
และสนับสนุนวัสดุการเกษตรส้าหรับจัดท้า
กระโจมปลาและจัดท้าซ้ังเชือกในพื้นที่อ้าเภอ
เมืองปัตตานี จ้านวน 12 กลุ่ม 360 ราย 
(4,952,600 บาท) 
2. เสริมสร้างพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตทะเลชายฝั่ง  
กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านประมง
และสนับสนุนวัสดุการเกษตรส้าหรับจัดท้าซ้ัง
เชือกในพื้นที่อ้าเภอปะนาเระ จ้านวน 6 กลุ่ม 
120 ราย (1,407,600 บาท) 
3. เสริมสร้างพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตทะเลชายฝั่ง  
กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านประมง
และสนับสนุนวัสดุการเกษตรส้าหรับจัดท้าซ้ัง
เชือกในพื้นที่อ้าเภอสายบุรี จ้านวน 10 กลุ่ม 
200 ราย (2,347,200 บาท) 
4. เสริมสร้างพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตทะเลชายฝั่ง  
กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านประมง
และสนับสนุนวัสดุการเกษตรส้าหรับจัดท้า
กระโจมปลาในพื้นที่อ้าเภอยะหริ่ง จ้านวน  
2 กลุ่ม 60 ราย (584,400 บาท) 

     9,291,800  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานประมงจังหวัด
ปัตตานี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
เกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ  
โดยจ้างแรงงานท้ากระโจมปลาและซ้ังเชือก ซ่ึงเป็น
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าในเขตอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน
ของชุมชน ท้าให้ประชาวประมงพื้นบ้านสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการจ้างงาน 730 คน เจ้าของ
เรือประมง 230 คน คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
4,544,000 บาท และสร้างรายได้เพิ่มจากปริมาณการ
จับสัตว์น้้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ด้าเนินการ อีกทั้งยังเป็น
การฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มก้าลังการผลิตทาง
ธรรมชาติ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง
ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการปูองกันการกระท้า
ประมงผิดกฎหมาย (IUU)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
ส้าหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารด้าเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดปัตตาน ี

      9,291,800  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 26/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน
ประมงพื้นบ้าน  

จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนวสัดุ
เพื่อใช้ประกอบเครื่องมือประมงพื้นบ้าน 
ชมรมประมงพื้นบ้านต้าบลปะนาเระ อา้เภอ
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 220 ราย 
1. การประกอบอุปกรณ์เครื่องมือประมง
พื้นบ้าน (การท้าอวน) 100 ราย  
(1,737,700 บาท) โดยสนับสนุนวัสดุพือ่ใช้ป
ระกอบเครื่องมือประมงพื้นบ้าน อาท ิ
เชือกโฟลี ทุ่น ลอย เชือกขาว  
2. การแปรรูปสัตว์น้า้ตามฤดูกาล 90 ราย 
อาทิ ปลาเค็ม ปลาหวาน ปลาสามรส 
(208,335บาท) และสนับสนุนวัสดุส้าหรบัใช้
ในการแปรรูปสัตว์น้้า อาท ิกะละมัง เขยีง 
กระปุก ถุงซิปล็อก 
3. ส่งเสริมอาชีพเยาวชนท้าผลิตภัณฑ์จาก
เศษเปลือกหอย 30 ราย (64,880 บาท) 

     2,010,915  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานประมงจังหวัด
ปัตตานี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เงินกู้ เป็นการส่งเสริมการตลาดผลผลิต
เกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยพัฒนาอาชีพการ
ผลิตและประกอบเครื่องมือประมงเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
และการแปรรูปสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์จากเศษเปลือก
หอย เพื่อเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ประมงพื้นบ้าน และน้าเครื่องมือท้าประมงที่ผลิต
ได้มาจ้าหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาต่้ากว่าท้องตลาด 
ซ่ึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการครุภัณฑ์หลัง
โครงการแล้วเสร็จ และดูแลกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
จัดซ้ือวัสดุส้าหรับผลิตเครื่องมือท้าประมงต่อไป 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ชาวประมง กลุ่มแม่บ้านชาวประมง และเยาวชนกลุ่ม
เปราะบาง รวม 220 คน ซ่ึงจะสามารถลดค่าใช้จ่าย/
ลดต้นทุนให้กลุ่มเปูาหมายได้ 8,066,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
ส้าหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารด้าเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดปัตตาน ี

     2,010,915  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 27/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน
ประมงพื้นบ้าน  

จัดฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ชมรม
ประมงพื้นบ้านบ้านตันหยงเปาว ์หมู่ที ่4 
ต้าบลท่ากา้ช้า อ้าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี 50 ราย 
1 อบรมถ่ายทอดความรู ้การประกอบ
เครื่องมือท้าประมงที่ถูกกฎหมาย 50 ราย 
2 จัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบเครื่องมือท้า
ประมงที่ถูกกฎหมาย  
- วัสดุประกอบอวนลอยกุ้ง 1,000 ผืน  
- จ้างแรงงานท้า 50 ราย รายละ 20 ผืนๆ 
ละ 100 บาท รวมเป็นเงินรายละ 2,000 
บาท 

       514,500  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานประมงจังหวัด
ปัตตานี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เงินกู้ เป็นการส่งเสริมการตลาดผลผลิต
เกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
โดยจ้างแรงงานผลิตอวนลอยกุ้ง ซ่ึงเป็นการพัฒนา
อาชีพการผลิตและการประกอบเครื่องมือประมง มี
การจ้างแรงงาน 50 ราย สร้างรายได้เพิ่มรายละ 
2,000 บาท รวม 100,000 บาท และน้าเครื่องมือท้า
ประมงที่ผลิตได้มาจ้าหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาต่้า
กว่าท้องตลาด และได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหาร
จัดการเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อจัดซ้ือวัสดุส้าหรับ
ผลิตเครื่องมือท้าประมงต่อไป กลุ่มเปูาหมายเป็น
ชาวประมงและผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

       514,500  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 28/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 น้ามิติวัฒนธรรมสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1. อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
วัฒนธรรม (359,600 บาท)  
1.1 การท้าผ้าบาติก กือดาจีนอ   
1.2 การท้าผ้าปือลางี  
2. พัฒนาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญา
วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
(2,077,460 บาท)  
2.1 อบรมพัฒนาทักษะและสร้างแกนน้า
ศิลปินการแสดงมโนราห์   
2.2 ถ่ายทอดศิลปะการแสดงมโนราห์  
2.3 อบรมพัฒนาทักษะและสร้างแกนน้า
ศิลปินการแสดงสีลัต   
2.4 ถ่ายทอดศิลปะการแสดงสีลัต   
2.5 อบรมพัฒนาทักษะการร้อยลูกปัด
มโนราห์    
2.6 อบรมพัฒนาทักษะการจัดส้ารับอาหาร
พื้นถิ่น  
2.7 อบรมพัฒนาทักษะการท้าผลิตภัณฑ์จาก
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน  
2.8 อบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ (เกี๊ยว
มงคล/กระเป๋าผ้ากือดาจีน)  
2.9 อบรมการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์สู่นักการตลาดมืออาชีพ 

     2,437,060  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยน้าภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาต่อยอดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อจ้าหนา่ย
ส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทอ่งเที่ยวในชุมชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการในชุมชน 210 ราย 
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3,000 บาทต่อคนต่อ
เดือน คิดเป็นเงิน 1,080,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที  
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1.1 1.2 2.5 
2.6 2.7 2.8 และ 2.9 คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,135,860 บาท 

     1,135,860  

57 ส่งเสริมทักษะครัวเรือน 
ตกเกณฑ์ TPMAP สู่ความ
เข้มแข็งตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน                     

อบรมส่งเสริมทักษะอาชีพชุมชนสู่ความ
เข้มแข็งตามแนวทางสัมมาชพีชุมชน  
จ้านวน 115 ต้าบลๆ ละ 20 คน รวม 2,300 
คนๆละ 1 วัน สนับสนุนวัสดุสาธิต  
เฉลี่ย 1,300 บาท/ราย  
- การเพาะกลา้ไม้  
- การท้าดินปลูก  
- การท้าน้้าหมกัจุลินทรีย ์ 
- การท้าไข่เค็มดินสอพอง 

     3,981,300  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ 
(เกษตร) เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ  
โดยส่งเสริมทักษะอาชีพให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ 
TPMAP สามารถพึ่งพาตนเองได้ กลุ่มเปูาหมายเป็น 
ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP จ้านวน 2,300 ราย 
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 22,080,000 บาทต่อปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 

     3,981,300  



 เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 29/29 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน และการอบรม
อาชีพในชุมชนภายใต้
สถานการณ์วกิฤตโควิด 19                      

1) อบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทกัษะ
ฝีมือ ในการท้าขนม จา้นวน 5 รุ่นๆละ  
43 คน รวม 215 คน (635,260 บาท)  
- ค่าวัสดุท้าขนม 5 ชุด 
- เตาอบ 2 เครื่อง 
2) ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (1,143,740 บาท)  
- ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านห้วยน้้าเย็น (อ.หนองจิก) ขนาด  
15X20 เมตร 591,180 บาท 
- ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้มัสยิดพอเพยีงบ้าน 
ท่าแรด (อ้าเภอแม่ลาน) ขนาด 8X9 เมตร 
552,560 บาท 

     1,779,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ 
(เกษตร) เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ  
โดยส่งเสริมทักษะอาชีพและการจัดตั้งศูนย์ 
การเรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะอาชีพ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ตกงาน 25 คน และสมาชิก
องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดปัตตานี 215 คน จะสามารถ 
สร้างรายได้เพิ่มให้กลุ่มเปูาหมาย 500,000 บาท  
ในปี 2564 และอีก 500,000 บาท ในป ี2565 ซ่ึง
องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดปัตตานีจะเป็นผู้บริหารจัดการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างหลังโครงการแล้วเสร็จ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด้าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้มัสยิดพอเพียง
บ้านท่าแรด อ้าเภอแม่ลาน วงเงิน 552,560 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 1,226,440 บาท 

     1,226,440  

รวม 58 โครงการ 419,287,175    354,660,885 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 1/10 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดปัตตานี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลาดยางคัน
คลองส่งน ้า 4.6L-17.2L 

ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองส่งน ้า  
4.6L-17.2L ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
14,184 ตารางเมตร 

  19,000,000  จังหวัดปัตตาน ี โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร และ
อ้านวยความสะดวกในการสัญจร แตโ่ครงการมี
รายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ระบุ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

  

2 ปรับปรุงถนนลาดยางคัน
คลองระบายน ้า D1-2.2L 
-1.0R-0.9R  

ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบายน า้ 
D1-2.2L-1.0R-0.9R ปริมาตรผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร 

   18,140,000  จังหวัดปัตตาน ี โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร และ
อ้านวยความสะดวกในการสัญจร แต่โครงการมี
รายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ระบุ
จ้านวนและกลุ่มเป้าหมายอยา่งชัดเจน รวมทั ง 
ไม่ได้ระบุผลลัพธ์ที่จะได้จากการด้าเนินโครงการ 

  

3 ปรับปรุงถนนลาดยางคัน
คลองระบายน ้า D1  

ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบายน า้ D1 
ปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 12,000 
ตารางเมตร 

   18,500,000  จังหวัดปัตตาน ี โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนน เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร และ
อ้านวยความสะดวกในการสัญจร แต่โครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ระบุ
จ้านวนกลุ่มและกลุ่มเปา้หมายอย่างชัดเจน 

  
 
 
 
 
 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 2/10 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 วางท่อขยายเขตจา้หนา่ยน ้า
ทางหลวงหมายเลข 42-บ้าน
วังไชย หมู่ที่ 2 ตา้บลละหาร  
อ้าเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี 

วางท่อ HPDE ขนาด 160 มิลลิเมตร  
ความยาวประมาณ 1,463 เมตร บริเวณ
ถนนทางหลวงหมายเลข 42-บ้านวังไชย  
หมู่ที่ 2 ต้าบลละหาร อ้าเภอสายบุรี  
จังหวัดปัตตานี  

     1,808,000  จังหวัดปัตตาน ี การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสายบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ 
ขยายเขตจ้าหน่ายน ้า แต่ไม่มีการระบุถึงความส้าคัญ
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน รวมทั งโครงการมีรายละเอยีดและ
สาระส้าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ไดร้ะบุเป้าหมายตัวชี วัด
และกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

  

5 ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายลอเอาะ 
หมู่ที ่2 - 3 ต้าบลปะกาฮะรัง  

ขุดลอกคลองขนาดความกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่16,800 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาตรพื นที่ไม่น้อยกว่า 
5,600 ตารางเมตร 

     4,924,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปะกาฮะรัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกคลอง
พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก แตโ่ครงการมีรายละเอียด
และสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน ไม่จา้แนกแผนการใช้
จ่ายเงินเป็นรายเดือน ไม่มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และไม่มีความพร้อมในการด้าเนินการ 
เนื่องจาก ปร. 4 ไม่สอดคล้องกับ ปร. 5 

  

6 บุกเบิกถนนดินลูกรัง  
สายริมคลองลาเกาะ  
หมู่ที่ 1,2  

บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขนาดกวา้ง 6 เมตร  
ยาว 3,540 เมตร หนา 0.05 เมตร พื นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 21,240 ตารางเมตร 

   16,673,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเกาะจัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนันสนุน เนื่องจากเป็นการบุกเบิกถนน
ดินลูกรัง เพื่อใชข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร (ไม้ผล 
ยางพารา และพชืผักสวนครัว) แตโ่ครงการมรีายละเอยีด
และสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน ไม่มีความพร้อมในการ
ด้าเนินการ เนื่องจากขาดหนังสืออนุญาตให้ใช้พื นที่ 

  

7 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน สาย ปน.2016  
สายแยกทล.42 - บ้านส้าเภา 
อ้าเภอยะหริ่ง อ้าเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตาน ี

ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผวิจราจรกวา้ง 7 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 
3.000 กิโลเมตร สายปน.2016  สายแยก
ทล.42 - บ้านส้าเภา อ้าเภอยะหริ่ง  
อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน ี

   34,450,000  จังหวัดปัตตาน ี แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง แต่ไม่ระบุถึงความส้าคัญของเส้นทาง
และไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

8 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน สายปน.2062 
สายแยกทล.42- บา้นแหลม
ตาชี อ้าเภอยะหริ่ง  
จังหวัดปัตตาน ี

ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ระยะทาง 3.213 
กิโลเมตร สายปน.2062 สายแยกทล.42 - 
บ้านแหลมตาช ีอ้าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี 

   30,000,000  จังหวัดปัตตาน ี แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง แต่ไม่ระบุถึงความส้าคัญของเส้นทาง
และไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 
 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 3/10 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน สายปน.2033 
สายแยกทล.42 – บ้านพ่อมิ่ง 
อ้าเภอสายบุรี อา้เภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี  

ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ระยะทาง 2.0 
กิโลเมตร สายปน.2033 สายแยกทล. 42  
– บ้านพอ่มิ่ง อ้าเภอสายบุรี อา้เภอปะนาเระ  
จังหวัดปัตตานี  

   15,320,000  จังหวัดปัตตาน ี แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง แต่ไม่ระบุถึงความส้าคัญของเส้นทาง
และไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

10 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน สาย ปน.5069 
สายแยก ทช.ปน. 2020 - 
บ้านบากง อ้าเภอยะหริ่ง  
จังหวัดปัตตาน ี

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC ระยะทาง 2.5 
กิโลเมตร สายปน.5069 สายแยก ทช.ปน.
2020 - บ้านบากง อา้เภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี 

   25,000,000  จังหวัดปัตตาน ี แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง แต่ไม่ระบุถึงความส้าคัญของเส้นทาง
และไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

11 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน สายปน.2063 
สายแยก ทล.42 - บ้านชา้ง
ไห้ตก อ้าเภอโคกโพธิ ์ 
จังหวัดปัตตาน ี

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC ระยะทาง 1.8 
กิโลเมตร สายปน.2063  สายแยกทล.42  
- บ้านชา้งไห้ตก อา้เภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี 

   15,000,000  จังหวัดปัตตาน ี แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง แต่ไม่ระบุถึงความส้าคัญของเส้นทาง
และไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 
 

  

12 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน สายปน.3011 
สายแยกทล.409 - บา้นปรีก ี
อ้าเภอโคกโพธิ์ อ้าเภอ แม่ลาน  
จังหวัดปัตตานี  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC ระยะทาง 3.0 
กิโลเมตร สายปน.3011 สายแยกทล.409  
- บ้านปรีกี อา้เภอโคกโพธิ์ อ้าเภอแม่ลาน  
จังหวัดปัตตานี  

   18,000,000  จังหวัดปัตตาน ี แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง แต่ไม่ระบุถึงความส้าคัญของเส้นทาง
และไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 
 

  

13 ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ถนนสาย ปน 3032 แยก
ทางหลวงหมายเลข 409 - 
บ้านลุตง อ้าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตาน ี

ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 
เมตร จ้านวน 37 ต้น ถนนสาย ปน 3032 
แยกทางหลวงหมายเลข 409 - บ้านลุตง 
อ้าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ี

     1,970,000  จังหวัดปัตตาน ี แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง แต่ไม่ระบุถึงความส้าคัญของเส้นทางและ
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 4/10 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน อ้านวยความ
ปลอดภัยติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่างบนทางหลวงชนบท
สายปน.2068 แยก ทล. 42  
- บ้านท่ากูโบ อ้าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตาน ี

ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 
เมตร จ้านวน 37 ต้น ถนนสาย ปน 2068 
แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านทา่กูโบ 
อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี

     1,970,000  จังหวัดปัตตาน ี แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง แต่ไม่ระบุถึงความส้าคัญของเส้นทางและ
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

15 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน อ้านวยความ
ปลอดภัยติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่างบนทางหลวงชนบท
สาย ปน 2010 แยกทล. 42 
- บ้านบาซาเอ อ้าเภอโคกโพธิ์,
หนองจิก,ยะรัง จังหวัด
ปัตตานี  

ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 
เมตร จ้านวน 37 ต้น ถนนสาย ปน 2010 
แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านบาซาเอ 
อ้าเภอโคกโพธิ์,อ้าเภอหนองจกิ,อ้าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี  

     1,970,000  จังหวัดปัตตาน ี แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง แต่ไม่ระบุถึงความส้าคัญของเส้นทางและ
ไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 
 

  

16 จัดซื อชุดตรวจสารเสพติด 
เพื่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก 
จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2564 

1) จัดซื อชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน  
จ้านวน 37,857 ชุด 
2) จัดซื อชุดทดสอบหาสารเสพติดกัญชาใน
ปัสสาวะ จ้านวน 37,858 ชุด     
 3) จัดซื อชุดทดสอบหาสารเสพติดมอร์ฟีน
ในปัสสาวะ จ้านวน 30,000 ชุด 

     4,000,000  จังหวัดปัตตาน ี ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดปัตตานี (ศูนย์

อ้านวยการปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดปัตตานี) 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบญัชีท้าย 
พ.ร.ก. โดยเป็นการจัดซื อชุดตรวจสารเสพติด ซ่ึงไม่
ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และไม่มีการระบุ
ถึงความส้าคัญเพื่อรองรับการฟื้นตวัและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั งโครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ระบุ
ผลลัพธ์ของโครงการ 

  

17 ติดตั งเสาไฟฟ้า HIGH MAST 
สูง 15 เมตร 8 ดวง/ต้น  
โคมไฟส่องสว่างแบบ LED 
ขนาด 320 วัตต์ จ้านวน 10 
ต้น ถนนหนองจิก หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 5 ตา้บลรูสะมิแล 
อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตาน ี
(ช่วงที่ 1) 

ติดตั งเสาไฟ HIGH MAST (ไฟ 1 ดวง 200 
วัตต์) ความสูง 15 เมตร จา้นวน 10 ต้น 
(โคมไฟ 8 ดวง/ต้น ,เสาไฟ 1 ต้น จ้านวน 
1,600 วัตต์) รวมระยะทาง 500 เมตร  
(ช่วงที่ 1) 

     8,841,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลรูสะมิแล 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง แต่ไม่มีการระบุถึงความส้าคัญเพื่อรองรับ
การฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน 
ไม่ไดร้ะบุวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จา่ยฯ อยา่งชัดเจน รวมทั งไม่
ระบุจ้านวนกลุ่มเป้าหมายและแผนการใช้จ่ายเงิน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 5/10 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 รื อท้าลายเรือที่จมลงหรือ 
อยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย
แก่การเดินเรือในแม่น ้า
ปัตตานี บริเวณตั งแต่
สะพานเดชานุชิต - ที่จอด
พักเรือ ท่าเทียบเรือปัตตาน ี

ด้าเนินการรื อท้าลายเรือที่จมลงหรืออยู่ใน
สภาพที่เป็นอันตรายแก่การเดินเรือในแม่น ้า
ปัตตานี บริเวณตั งแต่สะพานเดชานุชิต –  
ที่จอดพักเรือท่าเทียบเรือปัตตานี จ้านวน 
23 ล้า 

     1,139,098  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
สาขาปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบญัชีท้าย 
พ.ร.ก. โดยเป็นการรื อท้าลายเรือที่จมลงหรืออยู่ใน
สภาพที่เป็นอันตรายแก่การเดินเรือในแม่น ้าปัตตานี 
ไม่มีการระบุถึงความส้าคัญของเส้นทางเพื่อรองรับ
การฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน โครงการมีรายละเอยีดและสาระส้าคัญ 
ไม่ครบถ้วน ไม่ระบุผลลพัธ์ และจ้านวนกลุ่มเป้าหมาย
อย่างชัดเจน 

  

19 เพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว 
สร้างงานสร้างรายได้ชุมชน 
สู่ความยั่งยืน รองรับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ในชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
จ้านวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลา 5 วัน 
4 คืน (936,200 บาท)  
- ภาคทฤษฎ ีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  
– ดูงานแหล่งท่องเที่ยว (ภาคปฏิบัติ) 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน 
2. ส่งเสริมศักยภาพการทอ่งเที่ยวของชมุชน
ท่องเที่ยวยะรัง สร้างรายได้ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (8,147,800 บาท )  
- ปรับปรุงสะพานสลิง (เดิมช้ารุดมานาน)  
- ก่อสรา้งศาลา 1 หลัง  
3. เพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเท่ียวมะแนดาแล 
สร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน (205,000 บาท)  
- ซ่อมแซมสลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัย 
กิจกรรมโหนสลิง  
- อุปกรณ์ความปลอดภัย 10 ชุด 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และบันไดทางขึ นอาคาร
สุเหร่าอาโห หมู่ที่ 1 ต้าบลมะนังยง  
อ้าเภอยะหริ่ง (878,000 บาท) 
5. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น า้และป่าชายเลน โดยการมี
ส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม  
(1,904,000 บาท)  
- ซ่อมแซมสะพานไม้บานา 

   12,071,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
สัมมนาที่มีกลุ่มเป้าหมายจา้นวนมาก ไมส่อดคล้อง
กับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 และไม่มีความชัดเจนเร่ืองการได้รับอนุญาต
ให้ใช้พื นที่และการบรหิารจัดการทรัพยส์ินภายหลัง
โครงการแล้วเสร็จ รายละเอียดและสาระส้าคัญ
โครงการไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐานการได้รับอนุญาต
ให้ใช้พื นที่และการบรหิารจัดการทรัพยส์ินภายหลัง
โครงการแล้วเสร็จ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 6/10 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน     

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ถนนคนเดิน)  
- ระดับจังหวัด 5 ครั งๆละ 3 วัน 
ผู้ประกอบการเข้าร่วม 250 ราย  
- ระดับอา้เภอ 3 ครั งๆละ 3 วัน 
ผู้ประกอบการเข้าร่วม 100 ราย  

     2,350,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างการ
เข้าถึงช่องทางตลาดจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
(ถนนคนเดิน) แต่มีกลุ่มเป้าหมายจา้นวนมาก  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019  
 

  

21 เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการรายใหมห่รือ
นักธุรกิจรายใหม ่(Start 
Up) จังหวัดปัตตาน ี

ฝึกอบรม บ่มเพาะ ให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการรายใหมห่รือนักธุรกิจรายใหม่ 
นักศึกษาในมิติต่าง ๆ เข้าสู้ digital society 
เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายจ้านวน 50 คน 
จ้านวน 5 วัน 

       900,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างการ
เข้าถึงช่องทางตลาด โดยการอบรม digital society  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ประกอบการรายใหม่หรือ 
นักธุรกิจรายใหม ่นักศึกษาและผู้สนใจ แต่โครงการ
มีรายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ระบุ
กลุ่มเป้าหมายและพื นที่เป้าหมายระดับชุมชนที่
ชัดเจน และไม่ระบุรายละเอียดหลกัสูตรที่ชัดเจน  
ที่สามารถเช่ือมโยงไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ  

  

22 ส่งเสริมการขายและ
ประกวดกระตุ้นศักยภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากชุมชนสู้ภัย 
COVID-19 ของจังหวัด
ปัตตานี 

1. ส่งเสริมการขายกระตุ้นตลาดกลางปศุ
สัตว์ (802,800 บาท) - ขนส่งสัตว์เพื่อ
ส่งเสริมการขาย 40 ครั ง 
2. จัดประกวดปศุสัตวก์ระตุ้นการตลาด
กลางปศุสัตว์ เกษตรกรเข้ารว่ม 500 ราย 
(งบประมาณ 973,000 บาท) 
3. จัดประกวดสินค้าเกษตรกระตุ้น
การตลาดกลางปศุสัตว ์ 
(งบประมาณ 232,200 บาท) 

     2,008,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
การขายและประกวดกระตุ้นศักยภาพตลาดกลาง
ปศุสัตว์ แต่เป็นการจัดงานที่มีกลุ่มเป้าหมายจา้นวน
มาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดและสาระส้าคัญ
โครงการไม่ครบถ้วน ไม่ระบุผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

  

23 ยกระดับการพัฒนาผ้าทอ
และผ้าพื นถิ่นปัตตานี  
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   

1. จัดการประชุมสร้างความเขา้ใจ จา้นวน 3 
รุ่นๆ ละ 1 ครั งๆ ละ 2 วัน (รุ่นที ่1 ผ้าทอ 
จ้านวน 20 คน รุ่นที่ 2 ผ้าบาติก จ้านวน 40 
คน รุ่นที่ 3 ผ้าบาตกิ จา้นวน 40 คน)  
2. จ้างเหมาด้าเนินการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าบาติก จ้านวน 15 
กลุ่ม 15 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นผ้าทอ จา้นวน 
3 กลุ่ม ผ้าบาติก จ้านวน 12 กลุ่ม  

     8,200,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ ใหก้ับประชาชนผู้ตกงาน 
และผูป้ระกอบการสินค้า OTOP แต่ไม่เห็นควร
สนับสนุนเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เปน็การ 
จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 8,154,800 
บาท ไม่ได้ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง มีรายละเอียดและสาระส้าคัญ
ไม่ครบถ้วน ไม่ไดร้ะบุผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 7/10 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 สนับสนุนเทศกาลของดี 
เมืองตานี กระตุ้นการ
ท่องเที่ยวสร้างรายได้ชุมชน 
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
สู้ภัยโควิด-19  

1. งานแสดงสินค้าวัฒนธรรม และของดี
เมืองตานี สู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ 
ฐานราก (6,700,000 บาท) 
2. เทศกาลของดีท้องถิ่น “1 อ้าเภอ 1 
เทศกาลส่งเสริมท่องเท่ียว” (3,000,000 
บาท) 

     9,700,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดเทศกาล
ของดีเมืองตานี แต่ลักษณะกจิกรรมมีการรวมกลุ่ม
ของประชาชนจ้านวนมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

  

25 เทศกาลแห่งสายน ้าปัตตานี 
ดินแดนลังกาสุกะ รองรับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 

จัดงานเทศกาลแห่งสายน า้ปัตตานี ดินแดน
ลังกาสุกะ รองรับผลกระทบจากโรคโควดิ-
19 โดยจัดการแข่งขันเรือเรือพาย  
14 ประเภท ประชาชน 10,000 คน 
ผู้ประกอบการ 500 ราย 

     8,670,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกระตุ้น 
การท่องเท่ียวเทศกาลแห่งสายน า้ปัตตานี  
แต่ลักษณะกิจกรรมมีการรวมกลุ่มของประชาชน
จ้านวนมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
 

  

26 พัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวและเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์
และทางศาสนา (1,024,500 บาท)  
 - จัดทา้สื่อประชาสัมพันธ ์1 คลิป 
 - นา้เครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื นที่เรียนรู้
ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ เส้นทางท่องเที่ยว
เชิงศาสนา 2 วัน 1 คืน 4 ครั งๆ ละ 40 คน 
 - นา้เครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื นที่ เรียนรู้
ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ โดยให้ชุมชน
จัดเตรียมสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อให้เกิด
รายได้ในชุมชน 2 วัน 1 คืน 4 ครั งๆ ละ  
40 คน 
2. จัดงานวัฒนธรรม "เมืองตานีเมืองแหง่
ความรุ่งเรือง" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
สินค้าชุมชน จ้านวน 3 วัน 2 คืน  
(1,024,500 บาท)    

     3,000,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยไม่ได้ระบุแหล่งท่องเที่ยว
ที่ชัดเจน และลักษณะกิจกรรมมีการรวมกลุ่มของ
ประชาชนจ้านวนมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียด
และสาระส้าคัญของโครงการไม่ครบถ้วน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 8/10 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 พัฒนาคุณภาพบุคลากร
ชุมชน ผู้ประกอบการ 
แรงงานเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยว 

เพิ่มศักยภาพบุคลากร แรงงานด้านการ
ท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ดว้ยหลักสูตร
การค้นหา กู้ภยั และการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน ้า  

     2,500,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

จังหวัดปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบญัชีท้าย 
พ.ร.ก. โดยเป็นการอบรมหลักสูตรการค้นหา กูภ้ัย 
และการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัทางน ้า ซ่ึงไม่ได้
เช่ือมโยงให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชน หรือ
การสร้างงานสร้างรายได้ ควรเป็นภารกจิปกติของ
หน่วยงาน รายละเอียดและสาระส้าคัญโครงการ 
ไม่ครบถ้วน  

  

28 ส่งเสริมนักการตลาด OTOP 
ภายใต้วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ 
(New Normal)                 

1. จ้างเหมาออกแบบระบบการค้าออนไลน์ 
จ้านวน 13 ช่องทาง 
2. จ้างเหมาบริการนกัส่งเสริมการตลาด 
ระดับจังหวัด 3 คน ระดับอ้าเภอ 12 คน 
รวม 15 คนๆ ละ 5 เดือน เพื่อพัฒนาระบบ
การตลาดออนไลน์ ใหแ้ก่ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั งชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัติวถิี ในพื นที่ทั ง 12 
อ้าเภอ ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ น อย่าง
น้อย 1 ชอ่งทาง และได้เรียนรู้เทคนิควิธกีาร
ค้าขายออนไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ น 

     2,425,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ออกแบบระบบการค้าออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็น ผู้ประกอบการ OTOP อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ  
มีรายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบุ
กลุ่มเป้าหมายและพื นที่เป้าหมายระดับชุมชนที่
ชัดเจน และไม่มีความเหมาะสมค่าใช้จ่ายเพราะ
ส่วนใหญ่เป็นการจา้งเหมาออกแบบระบบการค้า
ออนไลน์และมีการจา้งเหมาบริการนักสง่เสริม
การตลาด ซ่ึงไม่เป็นการพัฒนาทักษะใหก้ับกลุ่ม 
OTOP โดยตรง  

  

29 ส่งเสริมศักยภาพและ
ยกระดับการท่องเท่ียว
จังหวัดปัตตานีมุมมองใหม่   

จัดท้าสื่อประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว
มุมมองใหม่ของจังหวัดปัตตานี และจา้ง
เหมา Youtuber Blogger Vlogger 
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว/ภาพลกัษณ์
การท่องเท่ียวจังหวัดปัตตาน ีผ่านช่องทาง 
Social Media 

     4,000,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปัตตาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการท้าสื่อ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวมุมมองใหมข่องจังหวัด
ปัตตานี แต่มีรายละเอียดและสาระส้าคัญไม่
ครบถ้วนขาดการระบุกลุ่มเป้าหมาย/พื นที่เป้าหมาย
ในระดับชุมชนที่ชัดเจน และไม่สามารถเชื่อมโยงให้
เห็นถึงการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 9/10 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ส่งเสริมมหกรรมท่องเที่ยว
วิถีประสบการณ์  
(Pattani Experience)  
กระตุน้เศรษฐกจิจาก
ผลกระทบของโรคโควิด-19  

1. Pattani Heritage 2020 For Art, 
Handicraft and Recipe (5,000,000 บาท) 
2. การแข่งขันอนาซีด DAI Voice Thailand/ 
DAI Voice Thailand – ASEAN  
(2,350,000 บาท) 
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน “1 ชุมชน 1 
กิจกรรมท่องเท่ียวเด่น” (1,800,000 บาท) 
4. มหกรรม “มรดกปัตตาน ีมรดกอาเซียน” 
สู่การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา (4,500,000 บาท)
5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา (งาน
ประเพณีชักพระโคกโพธิ ์ครั งที่ 73 และ
มหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งต้าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์”) (1,926,000 บาท) 
6. ส่งเสริมเทศกาลอาหารท้องถิ่น "ฉ่้า ฟู้ดติวัล  
– Charm Foodtival" (4,470,000 บาท)    

   20,046,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
มหกรรมท่องเที่ยววิถีประสบการณ ์แตม่ีรายละเอียด
และสาระสา้คัญไม่ครบถว้นขาดการระบกุลุม่เป้าหมาย/
พื นที่เป้าหมายในระดับชุมชนที่ชัดเจน และสามารถ
เช่ือมโยงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น และลักษณะกิจกรรมมีการรวมตัวของ
ประชาชนจ้านวนมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

  

31 ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ้างเหมาด้าเนินการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า ผลิตบรรจุภัณฑ์ OTOP 
จ้านวน 30 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นประเภท  
1) อาหาร 10 ผลิตภัณฑ์  
2) เครื่องดื่ม 1 ผลิตภัณฑ์  
3) ของใช้ของที่ระลึก 10 ผลิตภัณฑ์  
4) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 8 ผลิตภัณฑ์  
5) สมุนไพร 1 ผลิตภัณฑ์ 

     3,000,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ด้าเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 
ผลิตบรรจุภัณฑ์ OTOP โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นผู้
ว่างงานและผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
มีลักษณะเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ มี
รายละเอียดและสาระส้าคัญโครงการไม่ครบถ้วน 
ไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายและพื นที่เป้าหมายระดับ
ชุมชนที่ชัดเจน และไม่มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณเพราะค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นการจ้าง
เหมาด้าเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้า และบรรจุภัณฑ์ OTOP ซ่ึงไม่เป็นการพัฒนา
ทักษะให้กบักลุ่ม OTOP โดยตรง  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ปัตตานี หน้า 10/10 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ยกระดับหมูบ่้านเศรษฐกิจ
พอเพียง              

จัดกิจกรรมเอามื อสามัคคี (ลงแรงของ
ประชาชนในชุมชน) ในแปลงของครัวเรือน
ต้นแบบ พื นที่ละ 2 ครั งๆ ละไม่น้อยกวา่ 30 
คน (4,266,000 บาท) โดยมีค่าวัสดุสาธติ
กิจกรรมเอามื อสามัคคี 2,727,000 บาท 
อาทิ  
- ต้นยางนา 1,080 ต้น  
- ต้นมะพร้าวหอม 810 ต้น  
- ต้นมะนาวแป้นพิจิตร 810 ต้น  
- ชุดหัวเชื อลา้งจาย 270 ชุด  
– ก้อนฟางแห้ง 1,620 ก้อน   

     4,266,000  จังหวัดปัตตาน ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
เอามื อสามัคคี (ลงแรงของประชาชนในชุมชน)  
ในแปลงของครัวเรือนต้นแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกรครัวเรือนตน้แบบ 
อย่างไรก็ตาม ลกัษณะกิจกรรมมีความซ า้ซ้อนกับ 
โครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มี
รายละเอียดและสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน และไม่มี
ความเหมาะสมด้านงบประมาณ มีค่าวัสดุสาธิต
กิจกรรมเอามื อสามัคคี 2,727,000 บาท และไม่
ระบุวิธกีารด้าเนินงานและไม่ระบุผลลัพธ์ของ
โครงการที่ชัดเจน 

  

33 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ลาดยาง PARA ASPHALTIC 
CONCRETE  

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA 
ASPHALTIC CONCRETE สายบาโงยือริงใน 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,130.00 เมตร 
และขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 15,580.00 ตารางเมตร สายปียา-ปาโจ 
หมู่ที่ 3 ต้าบลบอืเระ อา้เภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี 

     9,873,000  กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบือเระ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
ถนน ซ่ึงสภาพถนนเดิมยังสามารถใช้งานได้ รวมทั ง
ไม่ได้แสดงให้เห็นความจ้าเป็นเร่งด่วนของโครงการ 

  

ปรับลดวงเงิน  64,626,290   
รวม 33 โครงการ 394,341,088  

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่2

จังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดนราธิวาส 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

นราธิวาส 708,613,011 117 708,549,705 63 354,091,690 54 354,458,015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน นราธิวาส หนา้ 1/28 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดนราธิวาส 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ยกระดับการผลิตผ้าทอ
นราธิวาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยเส้นใยและสยี้อม
ธรรมชาติ 

อบรมเพื่อยกระดับการผลิตผ้าทอนราธวิาส
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเส้นใยและสยี้อม
ธรรมชาติ (เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ และ
เทคนิคการใช้เส้นใยธรรมชาติ) จ านวน 8 
รุ่นๆ ละ 3 วัน รวม 108 คน ในพื้นที่ 
อ าเภอตากใบ บาเจาะ สุคิริน รือเสาะ  
ศรีสาคร และยี่งอ 

726,200 จังหวัดนราธวิาส ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธวิาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธิวาส
และเพิ่มทักษะใหก้ับกลุ่มทอผ้า สามารถเพิ่มรายได้
ในปี 2565 เฉลี่ย 10,000 บาท/กลุ่ม/เดือน โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ 108 ราย  
กลุ่มทอผ้า 11 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มทอผ้าบา้นทรายขาว 
กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง กลุ่มทอผา้วัดพระพุทธ  
กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไผ่ กลุ่มทอผา้บ้านโคกม่วง  
กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านทุ่งฝูาย กลุ่มทอผ้าบ้านเชิงเขา 
กลุ่มสตรีทอผ้าตะปอเยาะ กลุ่มทอผ้าพืน้เมือง 
บ้านไทยสุข กลุ่มทอผ้าบา้นประชานิมิตร  
กลุ่มทอผ้าบ้านโต๊ะโมะ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

726,200 



 เห็นควรสนับสนุน นราธิวาส หนา้ 2/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ปั้นต้นกล้ากา้วสู่การเป็น 
Smart Trader 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เบื้องต้นการ
น าเข้าส่งออก ยุค New Normal จ านวน 1 
รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 4 วัน รวมถึงเป็นการ
เชิงปฏิบัติการขายออนไลน์ กับ
กลุ่มเปูาหมาย  

400,000 จังหวัดนราธวิาส ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนราธวิาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด โดยการพัฒนาและสร้างอาชพี
ผู้ประกอบการเป็น TRADER เพื่อเพิ่มชอ่งทาง
การตลาด และเพิ่มรายได้จากการขายบนตลาด
ออนไลน์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 มีรายได้เพิ่มขึ้น 
120,000 บาท/คน/ปี ซ่ึงจะเน้นขยายตลาดไปยัง
ประเทศฝั่งตะวันออกกลาง และมาเลเซีย โดยมี
กลุ่มเปูาหมายผู้ประกอบการ 50 ราย (อาทิ สินค้า
ฮาลาล สินค้า GI สินค้า OTOP ผ้าบาตกิ) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

400,000 



 เห็นควรสนับสนุน นราธิวาส หนา้ 3/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
เสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 
ภายใต้สถานการณ์  
COVID-19 

(1) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 (ไก่เนื้อ) (9,648,600 บาท)  
(2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสรมิสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 (โคเนื้อ) (175,700 บาท) 
(3) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 (แพะเนื้อ) (175,700 บาท) 

10,000,000 จังหวัดนราธวิาส ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนราธวิาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลผลิต 
(เกษตร) และสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด  
โดยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
มาตรฐานสู่ฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการ
เล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management : GFM) เพื่อเพิ่มรายได้ คาดว่าในปี 
2565 จะมีรายได้จ านวน 12,870,000 บาท โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย เกษตรกรผู้เล้ียงไก่เนื้อ 1,300 คน 
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 50 คน และเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะเนื้อ 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. ข้อสังเกต 
  - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เสนอขอปรับ
ลดกิจกกรรมที่ 1 เนื่องจากมกีารสนับสนุนปัจจัย
การผลิตค่อนข้างสูง เฉลี่ย 7,160 บาท/คน  
โดยปรับลดเหลือ 5,000 บาท/คน คงเหลือ
งบประมาณที่สนับสนุนในกิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน 
6,840,600 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 7,192,000 บาท 
(ปรับลด 2,808,000) 

7,192,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
และสร้างรายได้แก่เกษตรกร
จังหวัดนราธวิาส 

(1) ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต
ผักปลอดภยั จ านวน 22 รุ่นๆ ละ 2 วัน 
เกษตรกรเปูาหมายรวม 790 ราย 
งบประมาณ 460,750 บาท 
(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตผักปลอดภยั 
จ านวน 79 กลุ่ม งบประมาณ 4,497,150 
บาท 
 - วัสดุปลูกส าหรับแคร่ผัก 2,175,500 บาท 
กลุ่มค่ะ 5 แคร่ๆ ละ 5,500 บาท รวม 
27,500 บาท  
 - เมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุเพาะ 175,950 
บาท เฉลี่ยกลุ่มละ 2,227 บาท รวม 79 
กลุ่ม 175,950 บาท  
- วัสดุอื่นๆ 750,400 บาท เฉลี่ยกลุ่มละ
9,498.75 บาท รวม 79 กลุ่ม 750,400 
บาท 

4,957,900 จังหวัดนราธวิาส ส านักงานเกษตร 
จังหวัดนราธวิาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลผลิต 
(เกษตร) และสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด  
โดยเป็นการถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตผัก
ปลอดภัยแก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถมี
รายได้เพิ่มขึ้น 3.555 ล้านบาทต่อป ีโดยมี
กลุ่มเปูาหมาย เกษตรกร 790 คน 13 อ าเภอ 79 
กลุ่มเกษตรกร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

4,957,900 

5 พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน
สร้างอาชีพสู่ชุมชนเข้มแข็ง
วิถีใหม ่

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสร้าง
อาชีพสู่ชุมชนเข้มแข็งวถิีใหม ่600 ราย 
ประกอบดว้ยหลกัสูตร 
- ช่างปูกระเบื้อง 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 
คน 
- ช่างเช่ือมไฟฟูา 2 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 40 
คน 
- การตัดเย็บเสื้อผ้า 10 รุ่น ๆ ละ 20 คน 
รวม 200 คน 
- การบ ารุงรักษารถจกัรยานยนต์ 5 รุ่นๆ ละ 
20 คน รวม 100 คน 
- การท าประต-ูหน้าต่างอะลูมิเนียม 2 รุ่นๆ 
ละ 20 คน รวม 40 คน 
- การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ 5 รุ่นๆ ละ 20 
คน รวม 100 คน 
- การท าเบอเกอรี ่2 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 
40 คน 

3,294,000 จังหวัดนราธวิาส สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 25 นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาทกัษะฝีมือแรงงาน ซ่ึงผู้
ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าทักษะที่ไดร้ับไป
ประกอบอาชีพ โดยมีรายได้ 82,632 บาท/คน/ปี 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  
3. ข้อสังเกต 
  - ไม่เห็นควรสนับสนุน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 75,000 
บาท และค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ (ตลับหมกึ+อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล) 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 3,204,000 บาท 
(ปรับลด 90,000 บาท) 

3,204,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 สร้างทักษะด้านอาชีพ
ส าหรับนิสิต/นักเรียน/
นักศึกษาที่จบใหม ่

อบรมทักษะด้านอาชีพส าหรับนิสิต/
นักเรียน/นักศึกษาทีจ่บใหม ่จ านวน 100 
คน 
ประกอบดว้ยหลกัสูตร  
- สาขาอาชพีช่างซ่อมรถจักรยานยนต ์1 รุ่น 
20 คน 
- สาขาอาชพีช่างเช่ือมอารก์โลหะดว้ยมอื 1 
รุ่น 20 คน 
- สาขาอาชพีช่างเดินสายไฟฟาูภายใน
อาคาร 1 รุ่น 20 คน 
- สาขาอาชพีช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ขนาดเล็ก 1 รุ่น 20 คน 
- สาขาอาชพีช่างเย็บจกัรอุตสาหกรรม (ผ้า) 
1 รุ่น 20 คน  
โดยกิจกรรมจะเป็นการฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตร 120 ชั่วโมง และฝึกปฎิบัติใน
สถานประกอบการ 1 เดือน  

619,000 จังหวัดนราธวิาส ศึกษาธกิาร 
จังหวัดนราธวิาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาทกัษะฝีมือแรงงานและ
ฝึกประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้าง
งานให้กับ นักเรียน นักศึกษา และบัณฑติจบใหม่ 
สามารถมีอาชพีเพิ่มรายได้หลังจากการผ่าน
ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 900,000 บาทต่อปี โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย นกัเรียน นักศึกษา และบัณฑิตจบ
ใหม่ 100 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

619,000 

7 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
เพื่อสร้างโอกาสฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนปรับปรุง
เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สาย นธ.ถ 0029 บ้านบิโล๊ะ 
ต าบลซากอ-บ้านกะดี  
ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธวิาส 

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นธ.ถ 0029  
บ้านบิโล๊ะ ต าบลซากอ-บ้านกะด ี 
ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 11,274 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 67,644 ตารางเมตร 

26,895,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธวิาส 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธวิาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงเสริมผิวถนนเพื่อรองรับและอ านวย
ความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ 
และเป็นเส้นทางส าหรับขนส่งสินค้าเกษตรออกสู่
ตลาด ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง  
โดยเส้นทางเช่ือมโยงกับเส้นทางหลัก 4060 และ 
4107 โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนทัว่ไป 41,389 
คน เกษตรกร 2,881 คน ผู้ประกอบการ 110 ราย 
เกิดการจ้างงาน 210 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

26,895,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างมัสยิด หมู่ที ่3 
ทะลุภูเขาร้อย บ้านน้ าใส 
(ต่อเส้นเดิม) ต าบลเกียร์ 
อ าเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,955 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างมัสยิด 
หมู่ที่ 3 ทะลุภูเขาร้อย บ้านน้ าใส (ต่อเส้น
เดิม) ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,955 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 10,000 
ตารางเมตร 

8,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกียร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็น
เส้นทางส าหรับขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา 
ไม้ผล ออกสู่ตลาด และลดความเสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 3,682 คน เกิดการจ้างงาน 63 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

8,000,000 

9 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตอแล  
หมู่ที่ 2 บ้านยะหอ หมู่ที่ 3  
ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตอแล หมู่ที่ 2 บ้านยะหอ หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 

7,644,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็น
เส้นทางส าหรับผู้สัญจรเชื่อมโยง ระหว่างหมู่บ้าน
และขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา เงาะ ทุเรียน 
ลองกอง โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน
เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า รวม 6,293 ราย 
1,590 ครัวเรือน เกิดการจา้งงาน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. ข้อสังเกต 
  - เห็นควรปรับลดค่า Factor F จ านวน 38,800 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 7,605,200 บาท 
(ปรับลด 38,800 บาท) 

7,605,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตอแล-ตันหยง 
หมู่ที่ 2 บ้านตอแล  
ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายตอแล-ตันหยง หมู่ที่ 2 บ้านตอแล 
ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 722.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,610 
ตารางเมตร 

3,329,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็น
เส้นทางส าหรับขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา 
เงาะ ทุเรียน ลองกอง โดยมีกลุ่มเปาูหมายเป็น 
ประชาชน ผู้สัญจรไปมา เกษตรกร ผู้ประกอบการ
ร้านค้า รวม 6,293 ราย เกิดการจ้างงาน 26 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

3,329,000 

11 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายกโูบร์แขยง-
ตาฮิบาเดาะ หมู่ที่ 2  
บ้านกูวา ต าบลเอราวัณ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
534 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,136 ตารางเมตร 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
กูโบร์แขยง-ตาฮิบาเดาะ หมู่ที ่2 บ้านกวูา 
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 534 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,136 
ตารางเมตร 

953,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อเป็น
เส้นทางส าหรับประชาชนใช้สัญจร และขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ผลไม ้พืชผักสวนครัว  
ปศุสัตว์ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 4,674 
คน เกิดการจ้างงาน 7 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

953,000 

12 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายกวูาแขยง- 
ตาฮิบาเดาะ หมู่ที่ 2  
บ้านกูวา ต าบลเอราวัณ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,333 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,665 ตารางเมตร 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
กูวาแขยง-ตาฮิบาเดาะ หมู่ที่ 2 บ้านกูวา 
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,333 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,665 
ตารางเมตร 

3,027,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อเป็น
เส้นทางส าหรับประชาชนใช้สัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ผลไม ้พืชผักสวนครัว 
ปศุสัตว์ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน 4,674 
คน เกิดการจ้างงาน 24 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

3,027,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายกวูาแขยง- 
บือใหม ่หมู่ที่ 2 บ้านกูวา 
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 634 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,536  
ตารางเมตร 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
กูวาแขยง-บือใหม ่หมู่ที่ 2 บ้านกวูา  
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 634 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,536 
ตารางเมตร 

1,124,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อเป็น
เส้นทางส าหรับประชาชนใช้สัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ผลไม ้พืชผักสวนครัว  
ปศุสัตว์ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน 4,674 
คน เกิดการจ้างงาน 9 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,124,000 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นธ.ถ 78-036 สายบึงนูโร๊ะ 
บ้านนูโร๊ะ หมู่ที่ 1  
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 3,235.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 
12,940.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นธ.ถ 78-036 สายบึงนูโระ๊ 
บ้านนูโร๊ะ หมู่ที่ 1 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
3,235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 12,940.00  
ตารางเมตร 

9,469,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโละจูด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ อาทิ ยางพารา ทุเรียน ไม้ผล 
และยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน  
โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน 2,263 คน  
451 ครัวเรือน เกิดการจ้างงาน 74 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,469,000 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นธ.ถ 78-024 สายเขากาแป 
บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 6 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 
7,500.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นธ.ถ 78-024 สายเขากาแป 
บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 6 ต าบลโละจูด 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 7,500.00 
ตารางเมตร 

5,842,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโละจูด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ อาทิ ยางพารา ทุเรียน ไม้ผล 
และยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน  
โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน 1,177 คน  
400 ครัวเรือน เกิดการจ้างงาน 46 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

5,842,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านเจาะแลเกา-ปุาช้าจีน 
หมู่ที่ 6 บ้านเจาะแลเกาะ 
ต าบลกะลุวอเหนือ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธวิาส  
รหัสสายทาง นธ.ถ. 17-015 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านเจาะแลเกา-ปุาช้าจีน หมู่ที่ 6  
บ้านเจาะแลเกาะ ต าบลกะลุวอเหนอื 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธวิาส รหัสสายทาง 
นธ.ถ. 17-015 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณ
งานไม่น้อยกวา่ 5,600 ตารางเมตร 

1,808,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
กะลวุอเหนอื 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเปน็เส้นทาง
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ โดยมีกลุม่เปูาหมาย
เป็น ประชาชน 1,233 คน เกิดการจ้างงาน 14 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

1,808,000 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแสงทอง- 
ถนนหลังวัด หมู่ที่ 6  
บ้านพิกุลทอง  
ต าบลกะลุวอเหนือ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธวิาส  
รหัสสายทาง นธ.ถ.17-070 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแสงทอง -ถนนหลังวัด หมู่ที่ 6  
บ้านพิกุลทอง ต าบลกะลุวอเหนอื  
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธวิาส รหัสสายทาง 
นธ.ถ. 17-070 ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 5,200 
ตารางเมตร 

3,491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
กะลุวอเหนอื 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาขนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก ่ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และพืชผล
ทางการเกษตรอื่นๆ โดยมีกลุ่มเปาูหมายเป็น 
ประชาชน 1,233 คน เกิดการจ้างงาน 27 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

3,491,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 13.00 เมตร ยาว 
553.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,159.00 ตารางเมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 13.00 
เมตร ยาว 553.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,159.00 ตารางเมตร 

3,974,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลยี่งอ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด และ
พืชผักสวนครัว โดยมีกลุ่มเปาูหมาย ประชาชน 500 
คน เกษตรกร 300 ราย และผู้ประกอบการขนส่ง 
20 ราย เกิดการจ้างงาน 31 คน เกิดการจ้างงาน 
31 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

3,974,000 

19 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
มรรคปิ่นนิตย์ รหัสทางหลวง 
นธ.ถ.-11-013 ขนาด กวา้ง 
9.00 เมตร ยาว 378.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
มรรคปิ่นนิตย์ รหัสทางหลวง นธ.ถ.-11-013 
ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 378.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

1,486,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลยี่งอ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด และ
พืชผักสวนครัว โดยมีกลุ่มเปาูหมาย ประชาชน  
500 คน เกษตรกร 300 คน และผู้ประกอบการ
ขนส่ง 20 ราย เกิดการจ้างงาน 12 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

1,486,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
เทศบาล 3 รหัสสายทาง
หลวง นธ.ถ. 11-003 หมู่ที่ 
7 ต าบลยี่งอ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 411.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
เทศบาล 3 รหัสสายทางหลวง นธ.ถ. 11-
003 หมู่ที่ 7 ต าบลยี่งอ ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 411.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

1,090,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลยี่งอ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด และ
พืชผักสวนครัว โดยมีกลุ่มเปาูหมาย ประชาชน  
500 คน เกษตรกร 300 คน และผู้ประกอบการ
ขนส่ง 20 ราย เกิดการจ้างงาน 9 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,090,000 

21 เสริมผิวจราจรพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
สายทาง นธ.ถ 21-003 สาย
ถนนอนามัย  
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที ่1 
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
และขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 910.00 เมตร หนา 
0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,140.00  
ตารางเมตร   

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง นธ.ถ 21-003  
สายถนนอนามัย บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที ่1 
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร และขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 910.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,140.00 ตารางเมตร  

2,278,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน มะนาว และพืชผล
อื่นๆ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 5,487 คน 
เกิดการจ้างงาน 18 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

2,278,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บาเละบือเจาะ-จือแร  
บ้านสายะ หมู่ที ่4  
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 700.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 
ตารางเมตร  

ปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบาเละบือเจาะ-จือแร  
บ้านสายะ หมู่ที ่4 ต าบลกาวะ  
อ าเภอสุไหงปาด ีจังหวัดนราธิวาส ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,800.00 ตารางเมตร  

1,039,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน มะนาว และพืชผล
อื่นๆ โดยมกีลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 5,487 คน 
เกิดการจ้างงาน 8 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,039,000 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนบาโงสนิง 
ซอยอ่างเก็บน้ า  
บ้านบาโงสนิง หมู่ที ่6  
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธวิาส ถนนกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,700.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500.00 
ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายถนนบาโงสนิง ซอยอ่างเก็บน้ า  
บ้านบาโงสนิง หมู่ที ่6 ต าบลกาวะ  
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
8,500.00 ตารางเมตร  

6,148,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน มะนาว และพืชผล
อื่นๆ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 5,487 คน 
เกิดการจ้างงาน 48 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

6,148,500 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลอง
ชลประทานฝายบ้านกวูา 
หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 บ้านกูวา 
บ้านบาลูกา ต าบลริโก ๋ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองชลประทานฝายบ้านกูวา หมู่ที ่4 -  
หมู่ที่ 5 บ้านกูวา บา้นบาลกูา ต าบลริโก ๋
ยาว 1,970 เมตร กว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,880 ตาราง
เมตร 

10,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลริโก ๋

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ไม้ผล โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 
เกษตรกร 2,712 คน เกิดการจ้างงาน 78 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

10,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบาย
น้ า สายมัสยิดกวูา- 
เปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 5  
บ้านกูวา ต าบลริโก ๋องค์การ
บริหารส่วนต าบลริโก ๋

ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ า สายมัสยิด 
กูวา-เปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 5 บ้านกวูา  
ต าบลริโก ๋องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 
เมตร พร้อมคูระบายน้ า 

4,380,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลริโก ๋

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ า  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ไม้ผล โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 
เกษตรกร 1,386 คน เกิดการจ้างงาน 34 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

4,380,000 

26 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
2 สายบือแนแล-ปลาว ี
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
4,585.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 2 
สายบือแนแล-ปลาว ีขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 4,585.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

9,934,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ไม้ผล โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน 341 คน เกิดการจ้างงาน 78 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

9,934,000 

27 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
3 สายโคกแมแน-บือแนแล 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
2,620.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 3 
สายโคกแมแน-บือแนแล ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,620.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

6,849,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ไม้ผล โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 
เกษตรกร 11,080 คน เกิดการจ้างงาน 54 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

6,849,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 5 สายแยกร้านน้ าชา-
สะพานปูตะ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 5 
สายแยกร้านน้ าชา-สะพานปูตะ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร  

3,921,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ไม้ผล โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 
เกษตรกร 11,080 คน เกิดการจ้างงาน 31 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

3,921,000 

29 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นธ.ถ. 6-0069 ชุมชนแหลม
ทองวิทยา  

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
นธ.ถ. 6-0069 ชุมชนแหลมทองวิทยา กว้าง 
5.32 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,864  
ตารางเมตร 

9,987,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ตันหยงมัส 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 7,000 คน เกิดการ
จ้างงาน 78 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,987,000 

30 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต รหัสสายทาง นธ.ถ.  
6-0048 ชุมชนเจริญศึกษา 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
นธ.ถ. 6-0048 ชุมชนเจริญศึกษา กวา้ง 5.5 
เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,800 ตารางเมตร 

9,951,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ตันหยงมัส 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 7,000 คน เกิดการ
จ้างงาน 78 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,951,000 



 เห็นควรสนับสนุน นราธิวาส หนา้ 15/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ปรับปรุงและเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ชุมชนตลาดกลางผลไม้ 

ปรับปรุงและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ชุมชนตลาดกลางผลไม้ กว้าง 8 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทาง 1,274 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,192 ตารางเมตร 

3,581,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ตันหยงมัส 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงและเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ 
ซ่ึงชุมชนตลาดกลางผลไม้เป็นสถานที่รับซื้อผลไม้ที่
ใหญ่ที่สุดในต าบลตันหยงมัส โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน 7,000 คน เกิดการจา้งงาน 28 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

3,581,000 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมคูระบายน้ า 
เส้นทางสายใหม่ 
วงแหวนรอบนอก  
เทศบาลต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
5.00-9.00 เมตร ความยาว 
1,629 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม 
คูระบายน้ า เส้นทางสายใหมว่งแหวนรอบ
นอก เทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 5.00-9.00 
เมตร ความยาว 1,629 เมตร 

14,900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลรือเสาะ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา มะพร้าว ลองกอง ทุเรียน 
ข้าว โดยมกีลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 13,439 คน 
เกิดการจ้างงาน 116 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที โดยตรวจสอบ 
Factor F เห็นควรปรับลด 571,300 บาท 

14,328,700 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายยาโง๊ะแมเราะ - 
บากง หมู่ที ่7 - หมู่ที่ 6 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ยาโง๊ะแมเราะ - บากง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 6 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,235 
เมตร หนา 13 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,175 ตารางเมตร 

5,059,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ตามบัญชีแนบทา้ย พ.ร.ก. เป็นการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน เพื่อประชาชนใช้เป็นเส้นทางขนส่งทางการ
เกษตร อาทิ ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด ข้าว 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 3,250 คน 
เกษตรกร 1,840 คน เกิดการจ้างงาน 40 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. มีแบบรูปรายการ ปร. 4-5 พร้อมแผนพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีโครงการผ่านความ
เห็นชอบมาแลว้ 

5,059,000 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายลูโบะ๊กูแว- 
บูเก๊ะซีงอ หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 5 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ลูโบ๊ะกูแว-บูเก๊ะซีงอ หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 5 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,445 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 12,225 ตารางเมตร 

9,793,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด ข้าว 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 3,290 คน 
เกษตรกร 1,495 คน เกิดการจ้างงาน 77 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,793,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริม
เหล็กสายตะโละบาโย- 
หาดม้า หมู่ที่ 8  
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส (ระยะทาง
รวม 2,330 เมตร) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็กสาย 
ตะโละบาโย-หาดม้า หมู่ที่ 8 ต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธวิาส (ระยะทาง
รวม 2,330 เมตร)  
- ช่วงที่ 1 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร  
- ช่วงที่ 2 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,030 
เมตร หน้า 15 เซนติเมตร 

9,354,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด ข้าว 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 12,608 คน  
เกิดการจ้างงาน 73 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,354,000 

36 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายกูโบละหาร 
หมู่ที่ 5 ต าบลสุวารี 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายกูโบละหาร หมู่ที่ 5 ต าบลสุวารี 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธวิาส ความกว้าง 
6 เมตร ยาว 3,042 เมตร หนา 5 
เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,252 
ตารางเมตร 

7,527,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุวาร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ขา้วไร ่มะพร้าว ลองกอง 
ทุเรียน พืชสวนครัว โดยมกีลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
7,184 คน เกิดการจา้งงาน 59 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

7,527,000 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหัวสะพาน
บ้านบือเล็งใต้ หมู่ที่ 4  
ต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวั
สะพานบ้านบือเล็งใต้ หมู่ที่ 4 ต าบลสุวารี 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธวิาส ความกว้าง 
5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร 

1,718,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุวาร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ขา้วไร ่มะพร้าว ลองกอง 
ทุเรียน พืชสวนครัว โดยมกีลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 
7,184 คน เกิดการจา้งงาน 13 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,718,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตาเปาะ- 
น้ าตกตาเปาะ หมู่ที ่7  
ต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายตาเปาะ-น้ าตกตาเปาะ หมู่ที ่7  
ต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธวิาส 
ความกวา้ง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 2+664 กิโลเมตร 

9,972,190 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุวาร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ขา้วไร ่มะพร้าว ลองกอง 
ทุเรียน พืชสวนครัว และเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติน้ าตกตาเปาะ โดยมีกลุ่มเปาูหมาย 
ประชาชน 7,184 คน เกิดการจา้งงาน 78 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,972,190 

39 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กและคู
ระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านซรายอ จ านวน 
2 จุด 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
และคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 
บ้านซรายอ จ านวน 2 จุด  
- ถนน ความกว้าง 3.26-5 เมตร ยาว 192-
476 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- คูระบายน้ า ความกว้าง 0.5 เมตร ยาว 
955 เมตร (สองข้าง) ลึก 0.5 เมตร 

4,230,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปาเสมัส 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ไม้ผล กลว้ย ผักสวนครัว 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 12,097 คน  
เกิดการจ้างงาน 33 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

4,230,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กและคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
จ านวน 3 จุด 

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและ 
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
จ านวน 3 จุด 
- ถนนซอยซูรอกูเวาะห์ ซอย 4 ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร  
คูระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 
920 เมตร (สองข้าง) ลึก 0.50 เมตร 
- ถนนซอยซูรอกูเวาะห์ ซอย 3 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คูระบายน้ าขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 
660 เมตร (สองข้าง) ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
- ถนนซอยมายาฆง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 362 เมตร หนา 0.15 เมตร  

9,025,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปาเสมัส 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและ 
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนใช้
สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ 
ยางพารา ไม้ผล กล้วย และผักสวนครัว โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 12,097 คน เกิดการ 
จ้างงาน 71 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,025,000 

41 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กและ 
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตือระ
และหมู่ที่ 5 บ้านน้ าตก
จ านวน 2 จุด 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
และคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านตือระและหมู่ที่ 5 บ้านน้ าตกจ านวน 2 
จุด 
- ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 544 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,176 ตารางเมตร 
- คูระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว
รวม 1,400 เมตร (สองข้าง) ลึกเฉลี่ย 0.5 
เมตร 

7,064,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปาเสมัส 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและ 
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนใช้
สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ 
ยางพารา ไม้ผล ผักสวนครัว และปศุสัตว์ โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 12,097 คน เกิดการ 
จ้างงาน 55 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

7,064,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายโคกกยูิ -  
เจาะแห โต๊ะเวาะตก หมู่ที่ 
2,3 กว้าง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทาง 3,390 
เมตร 

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายโคกกูยิ - เจาะแห - โต๊ะเวาะตก  
หมู่ที่ 2,3 กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 3,390 เมตร 

7,879,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ลองกองและทุเรียน โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 6,846 คน เกิดการ 
จ้างงาน 62 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

7,879,000 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปากบาง (ช่วงที1่) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 
78-006 หมู่ที่ 8 บ้านสาวอ 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.30 เมตร พื้นที่ 12,000 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปากบาง (ช่วงที่1) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นธ.ถ. 78-006 หมู่ที่ 8 บ้านสาวอ 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 
12,000 ตารางเมตร 

9,140,000 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโละจูด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ข้าว และพืชผัก โดยมกีลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน 914 คน 233 ครัวเรือน เกิดการจ้างงาน 
71 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,140,000 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสูงาดูซง รหัสสาย
ทาง นธ.ถ. 8-0003 ชุมชน
บ้านละหาร ์หมู่ที่ 2  
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 917.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,643 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสูงาดูซง รหัสสายทาง นธ.ถ. 8-0003 
ชุมชนบ้านละหาร ์หมู่ที่ 2 ต าบลโละจูด 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 917.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,643  
ตารางเมตร 

6,733,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง และมังคุด 
เช่ือมโยงไปยังด่านบูเก๊ะตา โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชน 7,277 คน เกิดการจา้งงาน 53 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

6,733,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย นธ.ถ. 88-021 
โคกหวา้หิน- 
บ้านตาเซะเหนือ หมู่ที ่4-
หมู่ที่ 5 บ้านเจาะกด- 
บ้านตาเซะเหนือ  
ต าบลสุไหงปาดี  
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 6.00 
เมตร ระยะทาง 1,445 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,670 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  
นธ.ถ. 88-021 โคกหว้าหิน-บ้านตาเซะเหนือ 
หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 5 บ้านเจาะกด- 
บ้านตาเซะเหนือ ต าบลสุไหงปาดี  
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 1,445 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,670 ตารางเมตร 

6,163,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง มังคุด และ
เงาะ โดยมีกลุ่มเปาูหมายเกษตร 811 คน เกิดการ
จ้างงาน 48 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

6,163,000 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย นธ.ถ. 88-019 
โคกสะตอ หมู่ที ่7  
บ้านปิเหล็ง ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาด ี 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 6.00 
เมตร ระยะทาง 2,445 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
14,730 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนธ.ถ. 
88-019 โคกสะตอ หมู่ที ่7 บ้านปิเหล็ง 
ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาด ี 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,445 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 14,730 ตารางเมตร 

9,986,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง มังคุด และ
เงาะ โดยมีกลุ่มเปาูหมายเกษตร 448 คน เกิดการ
จ้างงาน 78 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,986,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย นธ.ถ. 88-031 
บ้านใหม-่บ้านท่า หมู่ที่ 3-
11 ต าบลสุไหงปาดี  
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 1,139 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,695 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนธ.ถ. 
88-031 บ้านใหม่-บ้านท่า หมู่ที่ 3-11  
ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาด ี 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,139 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 5,695 ตารางเมตร 

4,055,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง มังคุด และ
เงาะ โดยมีกลุ่มเปาูหมายเกษตร 1,316 คน  
เกิดการจ้างงาน 32 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

4,055,000 

48 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเพชรเกษม-น้ าตกปาโจ 
และถนนปาโจ-บาดง กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 3,370 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,220 
ตารางเมตร  
เทศบาลต าบลบาเจาะ 
อ าเภอบาเจาะ  

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเพชรเกษม- 
น้ าตกปาโจ และถนนปาโจ-บาดง กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 3,370 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,220  
ตารางเมตร เทศบาลต าบลบาเจาะ  
อ าเภอบาเจาะ  

9,909,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบาเจาะ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแบบพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อประชาชนใชส้ัญจรและ
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ และยัง
เป็นเส้นทางเช่ือมโยงโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม โดยมี
กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,226 คน เกษตรกร 
1,500 คน ผู้ประกอบการ 200 ราย เกดิการ 
จ้างงาน 77 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,909,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวง นธ.ถ. 5-0015 
สายสะพาน – โคกแตยอ 
หมู่ที่ 1 บ้านบือแนปแีย 
ต าบลปะลุกาสาเมาะ  
อ าเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวง นธ.ถ. 5-0015 สายสะพาน – 
โคกแตยอ หมู่ที่ 1 บ้านบือแนปแีย  
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธวิาส ความกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร 

6,186,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลต้นไทร 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ตามบัญชีแนบทา้ย พ.ร.ก. เป็นการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนเพื่อประชาชนใช ้เป็นเส้นทางขนส่งทางการ
เกษตร อาทิ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง มังคุด และ
เงาะ โดยมีกลุ่มเปาูหมายประชาชน 500 คน 
เกษตรกร 2,500 คน เกิดการจ้างงาน 48 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. มีแบบรูปรายการ ปร. 4-5 พร้อมแผนพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีโครงการผ่านความ
เห็นชอบมาแลว้  

6,186,000 

50 เสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวง นธ.ถ 5-0012 
สายตะโละ  

เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
รหัสทางหลวง นธ.ถ 5-0012 สายตะโละ 
ความกวา้ง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,960 
ตารางเมตร 

1,866,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลต้นไทร 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง มังคุด และ
เงาะ โดยมีกลุ่มเปาูหมายประชาชน 500 คน 
เกษตรกร 2,500 คน เกิดการจ้างงาน 15 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,866,000 

51 ลาดยางถนนสายฮูแตยือลอ 
- ยามูกือแล หมู่ที ่6 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกวา่ 
16,000 ตารางเมตร 

ลาดยางถนนสายฮูแตยือลอ - ยามูกือแล 
หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 16,000 
ตารางเมตร 

10,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเระใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการลาดยางถนน เพื่อประชาชนใช้สัญจรและ
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน และมะพรา้ว โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
ประชาชน 7,228 คน เกิดการจ้างงาน 78 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

10,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
ทางข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2 
ต าบลบาโงสะโต  
อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธวิาส ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
850 เมตร หินคลุกหนา 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางขา้งโรงเรียน 
หมู่ที่ 2 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธวิาส ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร
ระยะทาง 850 เมตร หินคลุกหนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตาราง
เมตร  

933,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อประชาชนใช้
สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ 
ยางพารา ข้าว ลองกอง ทุเรียน และมะพร้าว โดยมี
กลุ่มเปูาหมายประชาชน 1,982 คน เกษตรกร 
1,384 คน เกิดการจา้งงาน 7 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

933,000 

53 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
ทางเปาะลาบู หมู่ที่ 7  
ต าบลบาโงสะโต  
อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธวิาส ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,145 เมตร หินคลุก หนา 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,580 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางเปาะลาบ ู 
หมู่ที่ 7 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธวิาส ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,145 เมตร หินคลุก หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,580  
ตารางเมตร  

1,266,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อประชาชนใช้
สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ 
ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ ามัน ลองกอง และทุเรียน 
โดยมีกลุ่มเปูาหมายประชาชน 817 คน เกษตรกร 
571 คน เกิดการจ้างงาน 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,266,000 

54 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
ทางดางากาแน หมู่ที่ 2 
ต าบลบาโงสะโต  
อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธวิาส ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,550 เมตร หินคลุกหนา 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางดางากาแน 
หมู่ที่ 2 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธวิาส ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,550 เมตร หินคลุกหนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200  
ตารางเมตร 

2,738,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อประชาชนใช้
สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ 
ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ ามัน ลองกอง และทุเรียน 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในพื้นที่ 1,982 คน 
เกษตรกร 1,387 คน เกิดการจ้างงาน 21 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

2,738,000 



 เห็นควรสนับสนุน นราธิวาส หนา้ 25/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายท่อเหลีย่ม
โรงเรียนบานแขยง หมู่ที่ 7 
บ้านลูโบะสะโต  
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 479 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,916  
ตารางเมตร 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทอ่
เหลี่ยม-โรงเรียนบานแขยง หมู่ที่ 7  
บ้านลูโบะสะโต ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
479 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 1,916 ตารางเมตร 

852,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ผลไม ้พืชผักสวนครัว และ
ปศุสัตว์ เล้ียงวัว แพะ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในพื้นที่ 4,674 คน เกิดการจ้างงาน 7 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

852,000 

56 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
เทศบาล 7 รหัสสายทาง
หลวง นธ.ถ. 11-007 หมู่ที่ 
1 ต าบลยี่งอ ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 405.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 
เทศบาล 7 รหัสสายทางหลวง นธ.ถ.  
11-007 หมู่ที่ 1 ต าบลยี่งอ ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,025 
ตารางเมตร 

901,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลยี่งอ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด และ
พืชผักสวนครัว  โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน
พื้นที่ 3,128 คน เกิดการจ้างงาน 7 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

901,000 

57 เสริมผิวจราจรพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านบาโงฮูมอ หมู่ที่ 5 
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,078 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,312.00 
ตารางเมตร 

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านบาโงฮูมอ หมู่ที่ 5 ต าบลกาวะ  
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,078 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,312.00 ตารางเมตร 

1,558,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา ทุเรียน มะนาว และพืชผล
อื่น  ๆโดยมกีลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในพืน้ที่ 5,487 คน 
เกิดการจ้างงาน 12 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,558,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรือเสาะ-สะเตง  
หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3  
ต าบลรือเสาะ  
อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,660 เมตร หนา 
15 เซนติเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
รือเสาะ-สะเตง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3  
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,660 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 9,960 ตารางเมตร 

8,046,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา มะพร้าว ลองกอง ทุเรียน 
และข้าว โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในพื้นที่ 
12,608 คน เกิดการจา้งงาน 63 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

8,046,000 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายปราล-ียะหอ  
หมู่ที่ 10 ต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปราลี-
ยะหอ หมู่ที่ 10 ต าบลรือเสาะ  
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,135.00 เมตร หนา 15  
เซนตเิมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,675  
ตารางเมตร 

4,656,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา มะพร้าว ลองกอง ทุเรียน 
และข้าว โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในพื้นที่ 
12,608 คน เกิดการจา้งงาน 36 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

4,656,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กและ 
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซรายอ 
จ านวน 2 จุด 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
และคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านซรายอ จ านวน 2 จุด 
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตพร้อม 
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแวสตาปอ หมู่ที่ 6 ขนาดหวา้ง 4.00 - 
5.00 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คูระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 
462 เมตร (สองข้าง) ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยข้างมัสยิดอัลอกิรอม หมู่ที่ 6 ถนนขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 113 เมตร หนา 
0.15 เมตร คูระบายน้ าขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม 686 เมตร (สองข้าง)  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

5,046,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปาเสมัส 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
และคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชน
ใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ 
ยางพารา มะพรา้ว ลองกอง ทุเรียน และข้าว โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในพื้นที่ 12,097 คน  
เกิดการจ้างงาน 36 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

5,046,000 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปากบาง (ช่วงที2่) 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 
78-006 หมู่ที่ 8 บ้านสาวอ 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.30 เมตร พื้นที่ 9,420 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปากบาง (ช่วงที่2) รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นธ.ถ. 78-006 หมู่ที่ 8 บ้านสาวอ 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 
9,420 ตารางเมตร 

7,238,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโละจูด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา มะพร้าว ลองกอง ทุเรียน 
และข้าว โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในพื้นที่ 
914 คน เกิดการจ้างงาน 57 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

7,238,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนธ.ถ. 88-043  
ไอกูบู-บ้านปุาหวาย หมู่ที่ 1-
8 ต าบลสุไหงปาดี  
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 1,820 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,100 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนธ.ถ. 
88-043 ไอกูบู-บ้านปุาหวาย หมู่ที ่1-8 
ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาด ี 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,820 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 9,100 ตารางเมตร 

6,406,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ยางพารา มะพร้าว ลองกอง ทุเรียน 
และข้าว โดยมีกลุ่มเปูาหมาย เกษตรกรในพื้นที่ 
1,314 คน เกิดการจา้งงาน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

6,406,000 

63 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
ทางคลองน้ าแดง-ปอเนาะ 
หมู่ที่ 5,4 ต าบลบาโงสะโต 
อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 750 
เมตร หินคลุกหนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,500 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคลองน้ าแดง-
ปอเนาะ หมู่ที่ 5,4 ต าบลบาโงสะโต  
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธวิาส ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร  
หินคลุกหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,500 ตารางเมตร  

1,203,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อประชาชนใช้
สัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ 
ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ ามัน ลองกอง และทุเรียน 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในพื้นที่ 3,005 คน 
เกษตรกร 2,103 คน เกิดการจ้างงาน 9 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,203,000 

รวม 63 โครงการ 357,599,790  354,091,690 
 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดนราธิวาส 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า 
OTOP เช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวชุมชน OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส  

(1) ก่อสร้างอาคารศูนยจ์ าหนา่ยโอท๊อปและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเท่ียวโอท๊อปนวัตวถิี
ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธวิาส 1,120,490 บาท 
(2) ยกระดับตลาดนัดชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียวสูพ่ื้นที่ท่องเท่ียวปลอดภัย 
795,300 บาท  
(3) เพิ่มศักยภาพการให้บริการทอ่งเที่ยว
ชุมชนออนไลน์สอดรับวิถี New Normal 
257,600 บาท  
(4) พัฒนาศักยภาพรา้นค้าชุมชนเชื่อมโยง
การท่องเท่ียวนวัตวิถ ี469,900 บาท 

2,643,240 จังหวัดนราธวิาส ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธวิาส  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า 
OTOP เช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชน OTOP  
นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส โครงการขาดความชัดเจน
ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อการ
สร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

2 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต-
ผู้ประกอบการ OTOP  
กลุ่มอาชีพชุมชน และการ
พัฒนาสินค้าชุมชนสู่
ข้อก าหนดพื้นฐานผลิตภัณฑ์ 
OTOP จังหวัดนราธิวาส 

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพชุมชน 
และการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ข้อก าหนด
พื้นฐานผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธวิาส 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา
องค์ความรู้และการจัดการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 5 รุ่นๆ ละ 250 ราย 0.7155 
ล้านบาท  
2. จ้างเหมาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า 
1.125 ล้านบาท 

1,840,500 จังหวัดนราธวิาส ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธวิาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ
ชุมชน และการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ข้อก าหนด
พื้นฐานผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธวิาส  
ซ่ึงค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของเป็นการจ้างเหมา การระบุ
ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความ
ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว 
จังหวัดนราธวิาส 

(1) อบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการขาย
ระบบออนไลน ์ 
(2) พัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  
(3) ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายแก่นักท่องเทีย่ว  
(4) ประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด  
(5) การบริหารจัดการท่องเท่ียวเพื่อรองรับ
การท่องเท่ียวตามวิถีใหมแ่ละมาตรฐาน
ความปลอดภยัสุขอนามัย 
(6) อบรมอาสาสมัครด้านความปลอดภยัใน
แหล่งท่องเที่ยว 

2,657,600 จังหวัดนราธวิาส ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพือ่ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
การท่องเท่ียวจังหวัดนราธวิาส โครงการขาดความ
ชัดเจนของหลักสูตร กลุ่มเปูาหมาย การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 

  

4 พัฒนาทักษะฝีมอืเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ 

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชพี จ านวน 39 รุ่นๆ ละ 
16 ราย จ านวน 624 ราย  

1,727,700 จังหวัดนราธวิาส ส านักงานแรงงาน
จังหวัดนราธวิาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  
โครงการขาดรายละเอยีดหลักสูตรอบรม 
กลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ ซ่ึงไม่ได้
ระบุรายละเอยีดในแต่ละรายการ การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน  

  

5 เสริมผิวลาดยาง 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน
สาย นธ. 4009 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4084 - 
บ้านบายะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธวิาส 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ถนนสาย นธ. 4009 แยกทางหลวง
หมายเลข 4084 บ้านบายะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธวิาส 

5,000,000 จังหวัดนราธวิาส แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย นธ.4009  
แยกทางหลวงหมายเลข 4084 -บ้านบายะ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธวิาส โครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 4026 แยก
ทางหลวงหมายเลข 4055-
บ้านยานิง อ าเภอจะแนะ, 
ระแงะ, เจาะไอร้อง  
จังหวัดนราธวิาส 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 4026 แยกทางหลวง
หมายเลข 4055-บ้านยานิง อ าเภอจะแนะ, 
ระแงะ, เจาะไอร้อง จังหวัดนราธวิาส 

20,000,000 จังหวัดนราธวิาส แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ. 4026 
แยกทางหลวงหมายเลข 4055-บ้านยานิง  
อ าเภอจะแนะ, ระแงะ, เจาะไอร้อง  
จังหวัดนราธวิาส โครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้าง
งานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

7 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ.4011 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4055 -
บ้านบูเก๊ะซาม ี 
อ าเภอจะแนะ, ระแงะ 
จังหวัดนราธวิาส 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 4011 แยกทางหลวง
หมายเลข 4055 -บ้านบูเกะ๊ซาม ี 
อ าเภอจะแนะ, ระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

20,000,000 จังหวัดนราธวิาส แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ. 4011 
แยกทางหลวงหมายเลข 4055 -บ้านบูเก๊ะซาม ี
อ าเภอจะแนะ, ระแงะ จังหวัดนราธิวาส โครงการ
ขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 

  

8 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 5027  
แยกทางหลวงชนบท นธ. 
4013 -บ้านบาโงสะโต 
อ าเภอศรีสาคร, ระแงะ 
จังหวัดนราธวิาส 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 5027 แยกทางหลวงชนบท  
นธ. 4013 บ้านบาโงสะโต อ าเภอศรีสาคร,  
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

20,000,000 จังหวัดนราธวิาส แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ถนนสาย นธ.5027 
แยกทางหลวงชนบท นธ.4013 -บ้านบาโงสะโต 
อ าเภอศรีสาคร,ระแงะ จังหวัดนราธวิาส โครงการ
ขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นราธิวาส หนา้ 4/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต  ถนนสาย นธ.
4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 4060 -บ้านน้ าวน 
อ าเภอศรีสาคร, จะแนะ 
จังหวัดนราธวิาส  

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 4060 บ้านน้ าวน อ าเภอศรีสาคร, 
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

20,000,000 จังหวัดนราธวิาส แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ. 4013 
แยกทางหลวงหมายเลข 4060 -บ้านน้ าวน  
อ าเภอศรีสาคร, จะแนะ จังหวัดนราธิวาส โครงการ
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน
ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ 

  

10 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 2024  
แยกทางหลวงหมายเลข 42 
- บ้านศาลาใหม่ อ าเภอเมือง
, ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 2024 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 บ้านศาลาใหม ่อ าเภอเมือง, 
ตากใบ จังหวัดนราธวิาส 

10,000,000 จังหวัดนราธวิาส แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ. 2024 
แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านศาลาใหม่ 
อ าเภอเมือง, ตากใบ จังหวัดนราธวิาส โครงการ 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน
ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ 

  

11 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 4028  
แยกทางหลวงหมายเลข 
4058 - บ้านพธิาน  
อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย นธ. 4028 แยกทางหลวง
หมายเลข 4058 บ้านพิธาน อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

10,000,000 จังหวัดนราธวิาส แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ. 4028 
แยกทางหลวงหมายเลข 4058 -บ้านพิธาน 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธวิาส โครงการขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์
ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างอ าเภอ
ตากใบ เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างภายในอ าเภอตากใบ 
(1) สายนธ. 4019 แยกทางหลวงหมายเลข 
4056 บ้านกูจ า  
(2) สายนธ. 2025 แยกทางหลวงหมายเลข 
42 บ้านเจาะลีมัต  
(3) สายนธ. 6038 บ้านโคกยาง  
บ้านปลักปลา 

49,950,000 จังหวัดนราธวิาส แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
อ าเภอตากใบ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่จังหวัดนราธวิาส โครงการไม่แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชดัเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
อ าเภอเมือง เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างภายในอ าเภอเมือง  
(1) สายนธ. 6032 บ้านปูตะ บ้านโคกเคียน 
(2) สายนธ. 4007 แยกทางหลวงหมายเลข 
4136  
(3) สายนธ. 2005 แยกทางหลวงหมายเลข 
42 บ้านค่าย  
(4) สายนธ. 4009 แยกทางหลวงหมายเลข 
4084 บ้านบายะ  
(5) สายนธ. 2024 แยกทางหลวงหมายเลข 
42 บ้านศาลาใหม ่

49,700,000 จังหวัดนราธวิาส แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างอ าเภอ
เมือง เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โครงการขาดความชัดเจนใน
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน 
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้าง
งานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

14 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวบึงจือแร 
บ้านจือแร หมู่ที่ 1  
ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส 

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
บึงจือแร บ้านจือแร หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ดง 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส งานรัว้เหลก็
ความสูง 1.00 เมตร ความยาว 1.00 เมตร 
งานซุ้มประตูทางเข้า 1 หลัง งานหินเรียง
แนวปูองกันตลิ่ง ความยาว 1.00 เมตร 

9,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบึงจือแร  
บ้านจือแร หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง  
จังหวัดนราธวิาส โครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนในการแก้ปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ 

  

15 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทางแอแว- 
ตอแล หมู่ที่ 3 บ้านกูแว 
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 930 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,720  
ตารางเมตร 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางแอแว-ตอแล หมู่ที่ 3 บ้านกแูว 
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,720 
ตารางเมตร 

1,637,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแอแว-ตอแล  
หมู่ที่ 3 บ้านกูแว ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง 
โครงการไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ  
ขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ 

  

16 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทางน้ าตก  
หมู่ที่ 3 บ้านแอแว  
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 589 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,356  
ตารางเมตร 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางน้ าตก หมู่ที ่3 บ้านแอแว  
ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 589 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,356 
ตารางเมตร 

1,046,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางน้ าตก หมู่ที่ 3 
บ้านแอแว ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง โครงการขาด
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ปรับปรุงคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนประชานุเคราะ เร่ิมจาก
สามแยกมัสยิดญันนตุลนาอีม 
ถึงซอยจงเจริญ 1 ทั้งสอง
ข้าง อ าเภอสุไหงปาด ี
จังหวัดนราธวิาส  

ปรับปรุงคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนประชานุเคราะ เร่ิมจากสามแยกมสัยิด
ญันนตุลนาอีม ถึงซอยจงเจริญ 1 ทั้งสองข้าง 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

3,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปะลุรู 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชานุเคราะ 
เร่ิมจากสามแยกมัสยิดญันนตุลนาอีม ถงึซอย 
จงเจริญ 1 ทั้งสองข้าง อ าเภอสุไหงปาดี โครงการ
ขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชีว้ัด และ
ผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

18 ก่อสร้างก าแพงปูองกันตลิ่ง 
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา 
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างก าแพงปูองกันตลิง หลังศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโคกตา อ าเภอสุไหงปาด ี 
จังหวัดนราธวิาส 

8,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปะลุรู 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ก าแพงปูองกันตลิ่ง โครงการขาดความชดัเจนใน
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน 
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้าง
งานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

19 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 8 รหัสสาย
ทางหลวง นธ.ถ. 11-008 
หมู่ที่ 1 ต าบลยี่งอ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
306.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร  

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 8 รหัสสายทางหลวง นธ.ถ. 
11-008 หมู่ที่ 1 ต าบลยี่งอ ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 306.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

681,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลยี่งอ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 8  
รหัสสายทางหลวง นธ.ถ. 11-008 หมู่ที่ 1  
ต าบลยี่งอ โครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้าง
งานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

20 ปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนข้างบ้านพกันายอ าเภอ 
หมู่ที่ 3 ต าบลยี่งอ  
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธวิาส 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนข้างบ้านพกันายอ าเภอ หมู่ที ่3  
ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธวิาส 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

122,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลยี่งอ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนขา้งบ้านพัก
นายอ าเภอ หมู่ที่ 3 ต าบลยี่งอ อ าเภอยีง่อ โครงการ
ขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบสระน้ าโคก
แมแน หมู่ที ่3 ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ
สระน้ าโคกแมแน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

1,939,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระน้ าโคกแมแน 
หมู่ที่ 3 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร โครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้าง
งานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบสระน้ า 
จูดแดง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,160.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ
สระน้ าจูดแดง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

4,620,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระน้ าจูดแดง 
หมู่ที่ 6 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,160.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร โครงการขาดความชัดเจน 
ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของ
โครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชุมชน 
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

23 ปรับปรุงสระเก็บน้ า 
สุไหงบาลา หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 60.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร 

 ปรับปรุงสระเก็บน้ าสุไหงบาลา หมู่ที่ 5 
ขนาดกวา้ง 60.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร  

3,415,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
สระเก็บน้ าสุไหงบาลา หมู่ที่ 5 ขนาดกวา้ง 60.00 
เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร โครงการ
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน และโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส าคัญเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน 

  

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบสระน้ า 
สนาตง หมู่ที่ 4 ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 770.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ
สระน้ าสนาตง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 770.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

3,781,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระน้ าสนาตง 
หมู่ที่ 4 โครงการขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุ
ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความ
ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 3 สายมัสยิดโคกแมแน 
- ถนนใหม่ กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 2,070 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 3 
สายมัสยิดโคกแมแน-ถนนใหม่ กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,070 เมตร หนา 0.05 เมตร 

9,020,875 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายมัสยิด 
โคกแมแน-ถนนใหม ่โครงการขาดความชัดเจน 
ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน การระบุผลผลิต ตวัชี้วัด และผลลัพธ์ของ
โครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชุมชน 
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

26 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นธ.ถ. 6-0063 ชุมชนโรง
ภาพยนต ์

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
นธ.ถ.6-0063 ชุมชนโรงภาพยนต ์

5,457,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ตันหยงมัส 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ. 6-0063 
ชุมชนโรงภาพยนต ์โครงการขาดความชดัเจน 
ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของ
โครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชุมชน 
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

27 เสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านยาแลเบ๊าะ- 
บ้านบราแง ชว่งที่ 1  
หมู่ที่ 5,3 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านยาแลเบ๊าะ-บ้านบราแง ช่วงที่ 1 
หมู่ที่ 5,3 

9,171,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยาแลเบ๊าะ- 
บ้านบราแง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5,3 โครงการขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์
ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายก าปงบาร-ู 
บูเก๊ะเซ็ง หมู่ที่ 3  
ต าบลรือเสาะ  
อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ก าปงบาร-ูบูเก๊ะเซ็ง หมู่ที่ 3 ต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธวิาส 

6,609,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายก าปงบาร-ูบูเก๊ะเซ็ง 
หมู่ที่ 3 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ โครงการขาด
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาดา หมู่ที่ 3 
ต าบลรือเสาะ  
อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดา 
หมู่ที่ 3 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

2,312,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดา หมูท่ี่ 3 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ โครงการขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์
ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กลูโบะสือแด หมู่ที่ 9 
ต าบลรือเสาะ  
อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลูโบะสอืแด 
หมู่ที่ 9 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

2,312,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลูโบะสือแด หมูท่ี่ 9 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ โครงการขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์
ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

31 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายสโลว-์สาตอ 
หมู่ที่ 9 ต าบลรือเสาะ 
อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธวิาส 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายสโลว-์สาตอ หมู่ที่ 9 ต าบลรือเสาะ
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธวิาส 

2,719,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสโลว-์สาตอ หมู่ที่ 9 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ โครงการขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์
ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

32 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านยาแลเบ๊าะ- 
บ้านบราแง ช่วงที่ 2  
หมู่ที่ 5,3 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านยาแลเบ๊าะ-บ้านบราแง ช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 5,3 

5,941,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรือเสาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยาแลเบ๊าะ - 
บ้านบราแง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5,3 โครงการขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์
ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านซรายอ จ านวน 2 จุด 

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 บ้านซรายอ จ านวน 2 จุด 

2,391,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ปาเสมัส 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างคู
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซรายอ 
โครงการขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 

  

34 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
และคูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
บ้านน้ าตก จ านวน 3 จุด 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
และคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านน้ าตก จ านวน 3 จุด 

2,629,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ปาเสมัส 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านน้ าตก โครงการ
ขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 

  

35 ก่อสร้างคูระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนก าปงละหาร์ ชุมชน
บ้านละหาร ์หมู่ที่ 2  
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 917.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,643 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนก าปงละหาร์ ชุมชนบ้านละหาร ์หมู่ที่ 2 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 917.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,643 ตารางเมตร 

1,003,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บูเก๊ะตา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
คูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนก าปงละหาร์ 
ชุมชนบ้านละหาร ์หมู่ที่ 2 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
โครงการขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายโครงการปาล์ม (จุดที1่) 
หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง  
ต าบลสุไหงปาดี  
อ าเภอสุไหงปาด ี 
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 7.00 
เมตร ระยะทาง 1,026 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,182 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโครงการปาล์ม 
(จุดที่1) หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาด ีจังหวัดนราธิวาส กว้าง 
7.00 เมตร ระยะทาง 1,026 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 7,182 
ตารางเมตร 

1,542,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโครงการปาล์ม  
(จุดที่1) หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี โครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วน 

  

37 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายโครงการปาล์ม (จุดที2่) 
หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง  
ต าบลสุไหงปาดี  
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 6.00 
เมตร ระยะทาง 1,045 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,270 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโครงการปาล์ม 
(จุดที่2) หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาด ีจังหวัดนราธิวาส กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 1,045 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,270 
ตารางเมตร 

1,351,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก สายโครงการปาล์ม (จุดที่2) หมู่ที่ 7 
บ้านปิเหล็ง ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี  
โครงการขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 

  

38 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายโคกบาหล-ีตาโง๊ะ  
หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง  
ต าบลสุไหงปาดี  
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 6.00 
เมตร ระยะทาง 1,385 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,310 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโคกบาหล-ี 
ตาโง๊ะ หมู่ที ่7 บ้านปิเหล็ง ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาด ีจังหวัดนราธิวาส กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 1,385 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 8,310 
ตารางเมตร 

1,790,000 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก สายโคกบาหล-ีตาโง๊ะ หมู่ที่ 7 
บ้านปิเหล็ง ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี  
โครงการขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 เสริมผิวลาดยาง Asphaltic 
Cancrete สายบ้านควน-
บ้านต้นไทร หมู่ที่ 6-2  
บ้านควน-บ้านแซะ  
ต าบลสุไหงปาดี  
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส กวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2,720 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 
ตารางเมตร 

เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Cancrete  
สายบ้านควน-บ้านต้นไทร หมู่ที่ 6-2  
บ้านควน-บ้านแซะ ต าบลสุไหงปาด ี 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 2,720 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 13,600 
ตารางเมตร 

4,732,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุไหงปาดี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic Concrete สายบ้านควน- 
บ้านต้นไทร หมู่ที่ 6-2 บ้านควน-บ้านแซะ  
ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาด ีโครงการขาด
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

40 เสริมผิวจราจรพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายถนนตันหยงรามัย  
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที ่1 
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,362 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,810.00 
ตารางเมตร 

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายถนนตันหยงรามัย บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง  
หมู่ที่ 1 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ี
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,362 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,810.00 ตารางเมตร 

2,969,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนน 
ตันหยงรามัย บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 1 ต าบลกาวะ 
อ าเภอสุไหงปาด ีโครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการ 
สร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

41 ปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายถนนจาแบปะฺ  
บ้านจาแบปฺะ หมู่ที่ 3  
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 898 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,800  
ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายถนนจาแบปฺะ บ้านจาแบปฺะ 
หมู่ที่ 3 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ี
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 898 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,800 ตารางเมตร 

1,327,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนน
จาแบปะฺ บ้านจาแบปฺะ หมู่ที่ 3 ต าบลกาวะ  
อ าเภอสุไหงปาด ีโครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการ 
สร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 เสริมผิวจราจรพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
สายทาง นธ.ถ 21-002  
สายถนนกวูา  
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที ่1 
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 770.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,850.00 
ตารางเมตร 

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง นธ.ถ 21-002 สายถนนกวูา 
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที ่1 ต าบลกาวะ 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,850.00 ตารางเมตร 

1,853,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
นธ.ถ 21-002 สายถนนกวูา บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง  
หมู่ที่ 1 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ีโครงการขาด
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนประปาสายะ 
บ้านสายะ หมู่ที ่4  
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธวิาส ถนนกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,800.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000.00 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
ประปาสายะ บ้านสายะ หมู่ที่ 4 ต าบลกาวะ 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ถนน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
9,000.00 ตารางเมตร 

6,286,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนประปาสายะ 
บ้านสายะ หมู ่4 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี  
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 9,000.00 
ตารางเมตร โครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชีว้ัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการ 
สร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนบาโงสนิง  
ซอยโรงยาง 3 บ้านบาโงสนิง 
หมู่ที่ 6 ต าบลกาวะ  
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส ถนนกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 373.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,492.00 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
บาโงสนิง ซอยโรงยาง 3 บ้านบาโงสนิง  
หมู่ที่ 6 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ี
จังหวัดนราธวิาส ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
373.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 1,492.00 ตารางเมตร 

1,046,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบาโงสนิง  
ซอยโรงยาง 3 บ้านบาโงสนิง หมู่ที่ 6 ต าบลกาวะ 
อ าเภอสุไหงปาด ีโครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการ 
สร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนบาโงสนิง 
ซอยบ่อปลา บ้านบาโงสนิง 
หมู่ที่ 6 ต าบลกาวะ  
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส ถนนกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 430 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,720.00 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
บาโงสนิง ซอยบ่อปลา บา้นบาโงสนิง  
หมู่ที่ 6 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาด ี
จังหวัดนราธวิาส ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 1,720.00 ตารางเมตร 

1,211,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบาโงสนิง  
ซอยบ่อปลา บ้านบาโงสนิง หมู่ที่ 6 ต าบลกาวะ 
อ าเภอสุไหงปาด ีโครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการ 
สร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนน 
บาเละบาเจาะ ซอยกูโบร ์
บ้านสายะ หมู่ที ่4  
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธวิาส  
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
306.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,224.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
บาเละบาเจาะ ซอยกูโบร ์บ้านสายะ หมู่ที่ 4 
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
306.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 1,224.00 ตารางเมตร 

861,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบาเละบาเจาะ 
ซอยกูโบร ์บ้านสายะ หมู่ที่ 4 ต าบลกาวะ  
อ าเภอสุไหงปาดี โครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการ 
สร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

47 เสริมผิวจราจรพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายถนนเปฺาะเจ๊ะเต็ง  
ซอยคูเร็ง บ้านเปฺาะเจ๊ะเต็ง 
หมู่ที่ 1 ต าบลกาวะ  
อ าเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 718.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,590.00 
ตารางเมตร 

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายถนนเปฺาะเจ๊ะเต็ง ซอยคูเร็ง  
บ้านเปฺาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที ่1 ต าบลกาวะ 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 718.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,590.00 ตารางเมตร 

1,578,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาวะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนน
เปฺาะเจ๊ะเต็ง ซอยคูเร็ง บ้านเปฺาะเจะ๊เต็ง หมู่ที่ 1 
ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี โครงการขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์
ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นราธิวาส หนา้ 15/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 บุกเบิกพร้อมถมดินยกระดับ
และลงหินคลุกถนนสาย 
ฮูแตยือลอ - บูเกะยามูกือแล 
หมู่ที่ 6 (1) กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร ถมดิน
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
(2) วางท่อขนาด 0.60 เมตร 
จ านวน 5 จุดๆ ละ 8 ท่อน 
รวมทั้งหมด 40 ท่อน (3) 
วางท่อขนาด 1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุดๆ ละ 8 ท่อน 
รวมทั้งหมด 8 ท่อน 

บุกเบิกพร้อมถมดินยกระดับและลงหินคลุก
ถนนสาย ฮูแตยือลอ - บูเกะยามูกอืแล  
หมู่ที่ 6  
(1) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร ถม
ดินหนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
(2) วางท่อขนาด 0.60 เมตร จ านวน 5 จุดๆ 
ละ 8 ท่อน รวมทั้งหมด 40 ท่อน  
(3) วางท่อขนาด 1.00 เมตร จ านวน 1 จุดๆ 
ละ 8 ท่อน รวมทั้งหมด 8 ท่อน 

9,690,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเระใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบุกเบิก
พร้อมถมดินยกระดบัและลงหินคลุกถนนสาย 
ฮูแตยือลอ - บูเกะยามูกือแล หมู่ที ่6 โครงการขาด
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

49 บุกเบิกถนนสายทาง 
บือเจาะหแ์มแฮ หมู่ที่ 1 
ต าบลบาโงสะโต  
อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธวิาส ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
2,500 เมตร ดินถม หนา 
0.50 เมตร หินคลุก หนา 
0.2 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 10,000 ตารางเมตร 

บุกเบิกถนนสายทางบือเจาะหแ์มแฮ หมู่ที่ 1 
ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธวิาส ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร ดินถม หนา 0.50 
เมตร หินคลุก หนา 0.2 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร 

4,863,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบุกเบิกถนน
สายทางบือเจาะหแ์มแฮ หมู่ที ่1 ต าบลบาโงสะโต 
อ าเภอระแงะ โครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการ 
สร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

50 บุกเบิกถนน สายทางกือบงลีมา-
กือติงกือลี หมู่ที ่1,8  
ต าบลบาโงสะโต  
อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 
เมตร ดินถม หนา 0.50 
เมตร หินคลุก หนา 0.2 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร  

บุกเบิกถนน สายทางกือบงลีมา-กือติงกอืลี 
หมู่ที่ 1,8 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร ดินถม หนา 0.50 
เมตร หินคลุก หนา 0.2 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  

2,965,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบุกเบิกถนน 
สายทางกือบงลีมา-กือติงกือลี หมู่ที ่1,8  
ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ โครงการขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์
ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นราธิวาส หนา้ 16/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายทางกูแบลาปุง หมู่ที ่5 
ต าบลบาโงสะโต  
อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ระยะทาง 700 
เมตร หินคลุกหนา 0.2 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,450 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางกแูบลาปงุ  
หมู่ที่ 5 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธวิาส ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 700 เมตร หินคลุกหนา 0.2 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450 ตารางเมตร  

650,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายทางกูแบลาปุง หมู่ที ่5  
ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ โครงการขาดความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์
ของโครงการไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

52 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายทางบาโงแยะห-์ 
บาตูบือซา หมู่ที่ 6  
ต าบลบาโงสะโต  
อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธวิาส ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร ดินถมหนา 
0.30 เมตร หินคลุกหนา 0.2 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบาโงแยะห์-
บาตูบือซา หมู่ที่ 6 ต าบลบาโงสะโต  
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธวิาส ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร 
ดินถมหนา 0.30 เมตร หินคลุกหนา 0.2 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000  
ตารางเมตร  

2,263,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายทางบาโงแยะห์-บาตูบอืซา  
หมู่ที่ 6 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ โครงการ
ขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงาน 
สร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

53 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
ทางคลองน้ าแดง-บาตูบือซา 
หมู่ที่ 5,6 ต าบลบาโงสะโต 
อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 830 
เมตร ดินถม หนา 0.30 
เมตร หินคลุกหนา 0.2 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,320 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคลองน้ าแดง-
บาตูบือซา หมู่ที่ 5,6 ต าบลบาโงสะโต 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธวิาส ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 830 เมตร  
ดินถม หนา 0.30 เมตร หินคลุกหนา 0.2 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320  
ตารางเมตร  

1,244,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายทางคลองน้ าแดง-บาตูบือซา  
หมู่ที่ 5,6 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ โครงการ
ขาดความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การระบุผลผลิต 
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงาน 
สร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน นราธิวาส หนา้ 17/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
ทางลูโบ๊ะปือลง หมู่ที ่2 
ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หิน
คลุก หนา 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางลูโบะ๊ปือลง 
หมู่ที่ 2 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธวิาส ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หินคลุก หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000  
ตารางเมตร 

1,702,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโงสะโต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลต์ตกิคอนกรีตถนนสาย นธ. 4009  
แยกทางหลวงหมายเลข 4084 -บ้านบายะ  
อ าเภอเมือง โครงการขาดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
การระบุผลผลิต ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการ 
สร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

ปรับลดกิจกรรมในโครงการและปรับลดวงเงินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตรายละ 
ไม่เกิน 5,000 คน 

3,508,100  

รวม 54 โครงการ 354,458,015  
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