












































































































































































































สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดล าพูน

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดลำพูน 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ลำพูน 384,623,014 191 383,933,781 115 185,048,977 76 198,884,804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 1/38 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงนิกู ้

โครงการที่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟืน้ฟเูศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของทอ้งถิน่ : ระดับพื้นที่  

จังหวัดลำพูน 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

ฝึกอบรมการจักสาน การทำเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ไผ่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน 
เวลา 3 วัน 

57,950  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงกานต์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร)และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ด้วยการฝึกอบรมอาชีพทำจักสานและ
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
สำหรับการสัมมนาฝึกอบรมให้การดำเนินการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดลำพูน 

57,950  

2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรม
อบรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เคมี
และเกษตรอินทรีย์) 

ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เคมีและ
เกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม  
จำนวน 50 คน เวลา 3 วัน 

68,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงกานต์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร)และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ด้วยการฝึกอบรมอาชีพทำปุ๋ยหมัก
อินทรีย์เคมีและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 30 คน และเกษตรกร 20 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
สำหรับการสัมมนาฝึกอบรมให้การดำเนินการ 
ตามมาตรการของ ศบค. จังหวัดลำพูน 

68,800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 2/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าฝ้าย
ยกดอก ตำบลตะเคียนปม  

ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มทอผ้าฝ้ายยกดอก  
40 คน เวลา 5 วัน 

83,400   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตะเคียนปม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน  
ด้วยการฝึกอบรมอาชีพการทอผ้า โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายยก
ดอกในพื้นท่ีตำบลตะเคียนปม จำนวน 40 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
สำหรับการสัมมนาฝึกอบรมให้การดำเนินการ 
ตามมาตรการของ ศบค. จังหวัดลำพูน 
 

83,400  

4 ยกระดับประสิทธิภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
การเกษตร กิจกรรมอาหาร
ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร โดย
เกษตรกรต้นแบบ จากสภาเกษตรกร เรื่อง 
- เกษตรอินทรีย์  
- การทำและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้
สารเคมี  
- การทำปุ๋ยหมักและการผสมดินการปรุงดิน 
2. ตรวจสารพิษตกค้างในเลือด โดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขโดย เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน 
รวม 130 คน  

114,100   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร) ด้วยการฝึกอบรม
ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ การทำและใช้ 
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี รวมถึง 
การทำปุ๋ยหมักและการผสมดินการปรุงดิน  
และตรวจสารพิษตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถผลิตสนิค้า
เกษตรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 130 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
สำหรับการสัมมนาฝึกอบรมให้การดำเนินการ 
ตามมาตรการของ ศบค. จังหวัดลำพูน 

114,100  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 3/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ฝึกอาชีพหลักสูตรตัดผมชาย ฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผมชาย โดยมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จำนวน 20 คน เวลา 6 วัน 

114,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยจัดหาปัจจัยการผลติและสิ่ง
อำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นสำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพช่างตัดผมชาย เพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ สามารถต่อยอดจากอาชีพเสรมิเป็นอาชีพ
หลักได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
สำหรับการสัมมนาฝึกอบรมให้การดำเนินการ 
ตามมาตรการของ ศบค. จังหวัดลำพูน 

114,000  

6 ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้น 
โฮ่งหลวง บ้านโฮ่ง หมู่ท่ี 2 
ตำบลบ้านโฮ่ง  
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

1. ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้น ชนิดฝาย 
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีบานประตู 
ระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE) 
ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร ติดตั้งบน 
สันฝาย จำนวน 4 บาน  
บานประตูระบายทรายแบบบานตรง  
(SLUICE GATE) ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 
จำนวน 2 บาน ความยาวสันฝายฯ  
46.20 เมตร ความสูงสันฝายฯ  
จากพื้นฝายฯ 1.00 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 
200.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
คิดเป็นปริมาณการส่งน้ำเพิ่มขึ้น  
7,600 ลูกบาศก์เมตร 
2. จ้างแรงงานในพื้นท่ี จำนวน 20 คน  
จำนวน 180 วัน ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดลำพูน 
315 บาท/วัน  

22,192,300  จังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 1 

 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 ครัวเรือน  
คาดว่าจะมีปริมาณการส่งน้ำเพิ่มขึ้น 7,600 
ลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีเพาะปลูกข้าวและข้าวโพด
ได้รับประโยชน์ จำนวน 2,000 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
3. เกิดการจ้างแรงงานในพื้นท่ี 20 คน  
คนละ 315 บาท เวลา 180 วัน  
คิดเป็นเงิน 1,134,000 บาท 

22,192,300  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 4/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ขุดลอกพื้นท่ีกักเก็บน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งสระน้ำ
หมู่บ้าน บ้านฮ่อมต้อ  
หมู่ท่ี 5 

ขุดลอกพื้นท่ีกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง บ้านฮ่อมต้อ หมู่ท่ี 5 ตำบลลี้  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กว้างเฉลี่ย 40 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 13 - 40 เมตร ลึกเฉลี่ย  
5.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
1,060 ตารางเมตร 

144,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลลี้ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกพื้นท่ีกับเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้งและเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับทำการเพาะปลูก
ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 719 คน  
คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้  
5,830 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

144,800  

8 ขุดลอกพื้นท่ีกักเก็บน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
สระหมู่บ้าน บ้านป่าหก  
หมู่ท่ี 7 

ขุดลอกพื้นท่ีกับเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง บ้านป่าหก หมู่ท่ี 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน กว้างเฉลี่ย 30 - 40 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร  

267,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลลี้ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกพื้นท่ีกับเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้งและเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับทำการเพาะปลูก
ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 397 คน  
คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้  
7,000 ลูกบาศก์เมตร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

267,200  

9 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กฝายนาไร่  
หมู่ท่ี 4 ตำบลนาทราย 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 1 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึก 1 เมตร 
หนา 0.12 เมตร  

8,127,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนาทราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นท่ีเกษตรให้เพียงพอต่อการ
เพาะปลูกข้าวและข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 661 คน พื้นท่ีรับประโยชน์ 250 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

8,127,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กฝายทุ่งแพะ 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 19 บ้านแพะเจริญ ตำบลนาทราย 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 2,540 เมตร ลึก 1.20 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  

8,840,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนาทราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นท่ีเกษตรให้เพียงพอต่อการ
เพาะปลูกข้าวและข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 242 คน พื้นท่ีรับประโยชน์ 220 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

8,840,000  

11 ปรับปรุงสระเก็บน้ำห้วย
บ่าเกี้ยง บ้านทุ่งเป็ด 
หมู่ท่ี 1 ตำบลทุ่งหัวช้าง  

ปรับปรุงสระเก็บน้ำ ขนาดปากยาวเฉลี่ย  
50 เมตร ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 60 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือปริมาตรดินขุด  
7,946 ลูกบาศก์เมตร 

441,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงสระเก็บน้ำ เพื่อให้มีน้ำสำหรับ 
ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกลำไย 
และมะม่วง คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 
7,946 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
1,583 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

441,000  

12 ขุดสระเก็บน้ำบ้านหนองป่าตงึ 
หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งหัวช้าง  
หมู่ท่ี 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง 
อำเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน 

ขุดสระเก็บน้ำขนาดกว้างขอบสระ  
42.10 เมตร ยาวขอบสระ 24 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
2,100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 สระ 

349,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอก เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการ 
อุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกลำไยและ 
มะม่วง คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้  
2,100 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน 1,583 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

349,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ขุดลอกห้วยเป้า หมู่ท่ี 8  
บ้านดอนมูล  

ขุดลอกห้วยเป้า กว้าง 40 เมตร  
ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,200 ลูกบาศก์เมตร 

484,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกห้วยเป้า เพื่อให้มีน้ำสำหรับ 
ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกลำไย
และมะม่วง คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้  
11,200 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 89 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

484,000  

14 ขุดลอกห้วยโป่ง หมู่ท่ี 2 
บ้านห้วยโป่ง  

ขุดลอกห้วยโป่ง กว้าง 35 เมตร  
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300 ลูกบาศก์
เมตร 

401,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกห้วยโป่ง เพื่อให้มีน้ำสำหรับ 
ใช้ในการอุปโภค บริโภค และและการเพาะปลูก
ลำไยและมะม่วง คาดว่าจะสามารถเพิ่ม 
ปริมาณน้ำได้ 9,300 ลูกบาศก์เมตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 82 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

401,000  

15 ขุดลอกห้วยดงสัก หมู่ท่ี 6 
บ้านใหม่  

ขุดลอกห้วยดงสัก กว้าง 40 เมตร  
ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า  
11,200 ลูกบาศก์เมตร 

472,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกห้วยดงสัก เพื่อให้มีน้ำสำหรับ 
ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกลำไย
และมะม่วง คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำ 
ได้ 11,200 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

472,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 7/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ปรับปรุงระบบประปาเพื่อ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร  

วางท่อประปาภายในหมู่บ้านทาทุ่งยาว  
หมู่ท่ี 11 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 น้ิว 
ความยาว 4,293 เมตร พร้อมประตูน้ำ 
จำนวน 6 จุด 

419,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาสบชัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านทาทุ่งยาว 
เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
การเพาะปลูกข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
134 ครัวเรือน และเกษตรกร 85 คน ท้ังน้ี พื้นท่ี
เกษตรได้รับประโยชน์ 800 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

419,000  

17 ปรับปรุงระบบประปา 
เพื่ออุปโภคบริโภค  
และการเกษตร  

วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16  
บ้านหล่ายสาย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว  
ความยาว 4,530.00 เมตร พร้อมประตูน้ำ 
จำนวน 14 จุด 

836,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาสบชัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านหล่ายสาย 
เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
การเพาะปลูกข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
275 ครัวเรือน และเกษตรกร 150 คน ท้ังน้ี พื้นท่ี
เกษตรได้รับประโยชน์ 2,000 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

836,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 8/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี 
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ำบ้านสันเจริญ  
บ้านวังสวนกล้วย หมู่ท่ี 12 
ตำบลน้ำดิบ  
อำเภอป่าซาง  
จังหวัดลำพูน 

1. เปลี่ยนทุ่นแพและโครงหลังคาทุ่นแพ  
2. ค่าบริการซ่อม   
2.1 อุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ 
เปลี่ยนอุปกรณ์ตู้คุม   
2.2 แมกเนติก ABB AFF-140-30 11B   
2.3 แมกเนติก ABB AFF-190-30 11  
2.4 โอเวอร์โหลด ABB-TA 200 DU 175 
3. ค่าบริการซ่อม    
3.1 อุปกรณ์ป๊ัมสูบน้ำ (เปลี่ยนอุปกรณ์ป๊ัม
สูบน้ำ)    
3.2 เปลี่ยนลูกปืนหน้า 
4. ค่าบริการซ่อม    
4.1 อุปกรณ์มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ ทำความ
สะอาด ขดลวดพร้อมอบความร้อนและ
เคลือบน้ำยาและเปลี่ยนอุปกรณ์    
4.2 เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ หน้า และท้าย 
5. เปลี่ยนอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมสายส่งตัว
หนอน ขนาด 12 น้ิว แรงดัน 10 บาร์ ยาว 
4 เมตร 
6.ค่าบริการเก็บกู้ขนย้ายปรับปรุงซ่อมแซม
พร้อมติดตั้ง 
 

632,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลน้ำดิบ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการ
เพาะปลูกลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 776 ครัวเรือน พื้นท่ีเกษตรรับ
ผลประโยชน์ 2,000 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

632,500  

19 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี 
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
หนองสูน 2  

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง แบบ 
Horizontal spilt case - อัตราการไหล 
ของน้ำ 1,080 ลูกบาศก์เมตร ระยะยกน้ำ 
35 เมตร 
2. ชุดควบคมเครื่องสูบน้ำ  
ขนาด 160 กิโลวัตต์ 
3. อุปกรณ์ประกอบและสายไฟฟ้า 
4. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ 

1,460,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปลาสะวาย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 169 ครัวเรือน  
พื้นท่ีเกษตรรับผลประโยชน์ 868 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

1,460,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 9/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี 
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ
บ้านท่ากอม่วง  

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง แบบ 
Horizontal spilt case – อัตราการไหล 
ของน้ำ 0.10 ลูกบาศก์เมตร ระยะยกน้ำ  
80 เมตร  
2. ชุดควบคมเครื่องสูบน้ำ  
ขนาด 132 กิโลวัตต์ 
3. อุปกรณ์ประกอบและสายไฟฟ้า 
4. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ 

1,370,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปลาสะวาย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกลำไยและ
มะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 351 ครัวเรือน 
พื้นท่ีเกษตรรับผลประโยชน์ 1,751 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

1,370,000  

21 ก่อสร้างพนังคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ความยาวรวม 
500.00 เมตร 

ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 
บ้านเหล่าปงเสือ ตำบลวังผาง เชื่อมหมู่ท่ี 2 
บ้านห้วยปันจ๊อย ตำบลหนองยวง  
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  
ความยาว 500.00 เมตร 

2,862,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลวังผาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มี
น้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการ
เพาะปลูกข้าวและลำไย กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 317 ครัวเรือน พื้นท่ีเกษตรรับ
ผลประโยชน์ 80 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

2,862,000  

22 ขุดลอกขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำ 
น้ำหลงปู่อ้าย พื้นท่ี  
5,840 ตารางเมตร  
ลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุด 
11,680 ลูกบาศก์เมตร 
บ้านวังดินใหม่ หมู่ท่ี 14 
ตำบลลี้ อำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน  

ขุดลอกขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำ น้ำหลงปู่อ้าย 
พื้นท่ี 5,840 ตารางเมตร ลึก 2 เมตร 
ปริมาณดินขุด 11,680 ลูกบาศก์เมตร 

275,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลวังดิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำเพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
ลำไยและมะม่วง คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณ 
น้ำได้ 11,680 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 450 คน เกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

275,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 10/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ขุดลอกขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำ 
ลำห้วยแม่ไป ขนาดความ
ยาว 835.00 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร  
ปริมาณดินขุด  
8,350 ลูกบาศก์เมตร  
บ้านวังดิน หมู่ท่ี 4 ตำบลลี้ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ขุดลอกขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำลำห้วยแม่ไป 
ยาว 835 เมตร กว้าง 5 เมตร ลึก 2 เมตร 
ปริมาณดินขุด 8,350 ลูกบาศก์เมตร 

293,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลวังดิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำเพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
ลำไยและมะม่วงคาดว่าจะสามารถเพิ่ม 
ปริมาณน้ำได้ 8,350 ลูกบาศก์เมตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 560 คน 
เกษตรกร 430 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

293,900  

24 ขุดลอกขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำ
ฝายลำห้วยแม่จุมปู ขนาด
ความยาว 315.00 เมตร 
กว้าง 8.00 เมตร ลึก 2.00 
เมตร ปริมาณดินขุด 5,040 
ลูกบาศก์เมตร บ้านวังดิน 
หมู่ท่ี 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

ขุดลอกขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำฝายลำห้วย 
แม่จุมปูยาว 315 เมตร กว้าง 8 เมตร  
ลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุด  
5,040 ลูกบาศก์เมตร 

177,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลวังดิน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำเพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
ข้าว คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้  
5,040 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน 569 คน เกษตรกร 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

177,400  

25 ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยลึก 
บ้านหนองมะล้อ หมู่ท่ี 2 

ขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยลึก ขนาดปากกว้าง 
80 เมตร  ก้นกว้าง 70 เมตร ยาว 80 เมตร 
ลึก 2 เมตร 

477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยลึก เพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
ลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
216 คน เกษตรกร 96 ครัวเรือน พื้นท่ีเกษตร 
รับประโยชน์ 200 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

477,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 11/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ขุดลอกห้วยแม่แพม  
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองบัว  

ขุดลอกห้วยแม่แพม กว้าง 30 เมตร  
ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300  
ลูกบาศก์เมตร 

401,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกห้วยแม่แพม ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 9,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
กล้วย ลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 44 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

401,000  

27 ขุดลอกห้วยปู่เยิ้ง หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองกอก 

ขุดลอกห้วยปู่เยิ้ง กว้าง 40 เมตร 
ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,075 ลูกบาศก์
เมตร 

250,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกห้วยปู่เยิ้ง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 6,075 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
กล้วย ลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 21 คน เกษตรกร 96 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

250,000  

28 ขุดลอกห้วยทางขลั้ว หมู่ท่ี 6 
บ้านใหม่  

ขุดลอกห้วยทางขลั้ว กว้าง 40 เมตร  
ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
10,200.20 ลูกบาศก์เมตร 

434,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกห้วยทางขลั้ว ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 10,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
ลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

434,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 12/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ขุดลอกห้วยโป่งมะเกี๋ยง  
หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยโป่ง  

ขุดลอกห้วยโป่งมะเกี๋ยง กว้าง 70 เมตร  
ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
10,473.15 ลูกบาศก์เมตร 

467,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกห้วยโป่งมะเกี๋ยง ปริมาณน้ำ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,473 ลูกบาศก์เมตร  
เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
การเพาะปลูกกล้วย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
82 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

467,000  

30 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านล้อง หมู่ท่ี 9 
ตำบลบ้านโฮ่ง  
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

วางท่อ PVC 3 น้ิว ชั้น 8.5  
จำนวน 452 ท่อน ระยะทาง 1,808 เมตร 

298,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเวียงกานต์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค ช่วยลดรายจ่าย
และสร้างสุขภาวะท่ีดีแก่ประชาชนในหมู่บ้าน  
210 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
210 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

298,000  

31 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ  
(แบบมาตรฐาน มข.2527) 
บ้านห้วยน้ำดิบ (จุดท่ี 2)  
หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านโฮ่ง 
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 (ท4-01) 
จุดท่ี 2 บ้านห้วยน้ำดิบ ขนาดสันฝายสูง  
1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร  
กว้าง 6 เมตร  

420,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเวียงกานต์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อให้มีน้ำสำหรับ 
ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกลำไย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 300 คน พื้นท่ีเกษตร
รับประโยชน์ 250 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

420,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ  
(แบบมาตรฐาน มข.2527) 
บ้านห้วยน้ำดิบ (จุดท่ี 3)  
หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านโฮ่ง 
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 (ท4-01) 
จุดท่ี 3 บ้านห้วยน้ำดิบ ขนาดสันฝายสูง  
1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร  
กว้าง 6 เมตร  

420,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเวียงกานต์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อให้มีน้ำสำหรับ 
ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกลำไย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 300 คน  
พื้นท่ีเกษตรรับประโยชน์ 250 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

420,000  

33 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ
คอนกรีตรูปตัวยูลำเหมือง
บ้านดง หมู่ท่ี 1 บ้าน 
หนองล่อง ตำบลหนองล่อง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

ปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตรูปตัวยูลำ
เหมืองบ้านดง ขนาดกว้าง 1.5 เมตร 
 ยาว 370.00 เมตร 

2,522,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองล่อง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตรูปตัวยู 
เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
การเพาะปลูกลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 885 คน เกษตรกร 644 คน พื้นท่ีเกษตร
รับประโยชน์ 1,502 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,522,000  

34 ขุดลอกลำเหมืองท่าข้ามช้าง 
หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่  

ขุดลอกลำเหมืองท่าข้ามช้าง กว้าง 1 เมตร 
ยาว 3,150 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

171,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกลำเหมืองท่าข้ามช้าง เพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
ลำไยและมะม่วง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
1,260 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
82 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

171,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ขุดลอกลำเหมืองห้วยแอก 
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองบัว  

ขุดลอกลำเหมืองห้วยแอก กว้าง 1 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

94,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกลำเหมืองห้วยแอก เพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
มะม่วง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 560 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 44 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

94,000  

36 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
เพื่อการเกษตร ก่อสร้างฝาย
กระสอบห้วยเป้า หมู่ท่ี 8 
บ้านดอนมูล  

ก่อสร้างฝายกระสอบทราย  
กว้าง 9.50 เมตร ยาว 9 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร 

215,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายกระสอบทราย เพื่อให้มีน้ำ
สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
มะม่วง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 106 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 69 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

215,000  

37 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
เพื่อการเกษตร ก่อสร้างฝาย
กระสอบ หมู่ท่ี 3  
บ้านห้วยปิง (จุดท่ี 1)  

ก่อสร้างฝายกระสอบทราย ขนาดกว้าง 
9.50 เมตร ยาว 9 เมตร ลึกเฉลี่ย  
1.20 เมตร 

215,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายกระสอบทราย ขนาดกว้าง 
9.50 เมตร ยาว 9 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร 
เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
การเพาะปลูกลำไยและมะม่วง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 106 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 147 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

215,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
เพื่อการเกษตร ก่อสร้างฝาย
กระสอบ หมู่ท่ี 3  
บ้านห้วยปิง (จุดท่ี 2)  

ก่อสร้างฝายกระสอบทราย ขนาดกว้าง 
9.50 เมตร ยาว 9 เมตร ลึกเฉลี่ย  
1.20 เมตร 

215,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายกระสอบทราย ขนาดกว้าง 
9.50 เมตร ยาว 9 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร 
เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
การเพาะปลูกลำไยและมะม่วง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 106 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 147 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

215,000  

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง   
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
พร้อมระบบระบายน้ำ คสล. 
สายทางเลียบลำเหมือง 
จ่าแส้ ตำบลในเมือง เชื่อม
ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน  

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ คสล.  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 880 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
4,400 ตารางเมตร  

19,281,000   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ตอ
คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ คสล. เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตลำไย กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
1,720 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

19,281,000  

40 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัสท์
คอนกรีต สายทางบ้านสัน
คะยอม หมู่ท่ี 1 ตำบลป่าสัก 
เชื่อมตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟัสท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 335 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,010 ตารางเมตร  

1,341,000   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัสท์คอนกรีต เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วย
ลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 254 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,341,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 16/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over 
Lay) สายทาง ลพ.ถ 10023 
สายบ้านเหล่าแมว - บ้าน
วังสะแกง ตำบลวังผาง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน  
(ถนนถ่ายโอนฯ) 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) 
 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,590 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,950 
ตารางเมตร 

6,735,000   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เกิดความสะดวกในการ
สัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่ง
ผลผลิตลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 430 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

6,735,000  

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบ้านหนอง
เงือก หมู่ท่ี 5 ตำบลแม่แรง 
เชื่อม บ้านป่าหมุ้น หมู่ท่ี 7 
ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 725 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,625 ตารางเมตร 

2,241,000   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตลำไย กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
467 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,241,000  

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบ้านทาป่าสัก 
หมู่ท่ี 2 ตำบลทาปลาดุก 
อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน 
เชื่อมสายทาง ทล.2031 
ตำบลแม่ทา 
อำเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 535 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,140 ตารางเมตร 

1,125,000   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตลำไย กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
241 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
 และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,125,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 17/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) ถนน
สาย ลพ.ถ.15-050 เทศบาล
ตำบลบ้านแป้น ซอย 16 
(ช่วงท่ี 2) บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7 
ตำบลบ้านแป้น  
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 520 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร 

793,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านแป้น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตข้าว ลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,260 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

793,000  

45 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) ถนน
สาย ลพ.ถ.15-001 เทศบาล
ตำบลบ้านแป้น ซอย 26 
บ้านเส้ง หมู่ท่ี 7  
ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน  

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
จำนวน 2 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 215 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 25 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
ความยาวรวม 240 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 935 ตารางเมตร 

360,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านแป้น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตข้าว ลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,170 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

360,000  

46 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) 
ถนนสาย ลพ.ถ.15-045 
บ้านรั้ว - ทุ่ง ซอย 3  
บ้านรั้ว - ทุ่ง หมู่ท่ี 8  
ตำบลหนองหนาม 
 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
จำนวน 2 ช่วง  
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 380 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 96 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
ความยาวรวม 476 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,428 ตารางเมตร 

603,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านแป้น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตข้าว ลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

603,000  

47 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) ถนน
สาย ลพ.ถ.15-046 บ้านรั้ว - 
ทุ่ง ซอย 4 หมู่ท่ี 8  
ตำบลหนองหนาม 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,700 ตารางเมตร 

649,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านแป้น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

649,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 18/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) ถนน
สาย ลพ.ถ.15-052 ซอย 2 
หมู่ท่ี 3 เทศบาลตำบล 
บ้านแป้น บ้านหนองเต่า 
ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน  

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร 

1,039,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านแป้น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,640 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,039,000  

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอย 34  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จำนวน 2 จุด 
จุดท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,198 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 888 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
8,344 ตารางเมตร 

4,351,700   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลแม่ตืน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 985 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

4,351,700  

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 41 (ประชารัฐ)  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,645 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 6,580 ตารางเมตร 

3,599,200   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลแม่ตืน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 660 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

3,599,200  

51 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านม่วงสามปี  
หมู่ท่ี 8 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 8  
ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 287 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 1,148 ตารางเมตร 

443,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลลี้ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 854 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

443,800  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 19/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านปู หมู่ท่ี 3 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3  
ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
432 ตารางเมตร 

167,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลลี้ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตลำไยและมะม่วง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 494 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

167,000  

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ.43-163  
แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 
บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

2,280,600   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนาทราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและ 
ต้นทุนการขนส่งผลผลิตมะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 750 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,280,600  

54 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตรหัสสายทาง ลพ.ถ.
05001 สายทางบ้านทากาศ 
หมู่ท่ี 6 ตำบลทากาศ 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ขนาดกว้าง 4.20 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร  
หรือมีผิวทางไม่น้อยกว่า 
1,680 ตารางเมตร 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4.20 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร หรือมีผิวทาง 
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร 

647,400   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลทากาศ 
 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,141 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

647,400  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 20/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู่ท่ี 9  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร 

1,387,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาขุมเงิน 

 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 400 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

1,387,000  

56 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของชุมชน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู่ท่ี 9  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร 

1,725,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาขุมเงิน 

 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,725,000  

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่สะป้วด หมู่ท่ี 2 ตำบลทาสบเส้า 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร 

382,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาสบชัย 

 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว ลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

382,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 21/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  
จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 

484,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาสบชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว ลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

             
484,000  

59 ก่อสร้างถนนคอนกรตี 
เสริมเหล็ก สายบ้านป่าหมุ้น 
หมู่ท่ี 7 ตำบลมะกอก  
เชื่อมบ้านหนองเงือก หมู่ท่ี 5 
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,175.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 5,875 ตารางเมตร  

3,600,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
มะกอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตข้าว ลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

3,600,000  

60 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทางวัดป่าป๋อ 
บริเวณบ้านท่าตุ้ม หมู่ท่ี 1 
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน  

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,182.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจรหรือมีพื้นท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 4,728 ตารางเมตร 

1,593,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าตุ้ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว ลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 876 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

1,593,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 22/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทางบ้านไร่ดง - 
หนองเกิด บริเวณบ้าน 
ไร่ป่าคาเชื่อมบ้านหนองบัว 
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,680.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  
13,400 ตารางเมตร 

          
4,462,000  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าตุ้ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว ลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,039 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

          
4,462,000  

62 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายทางหลวง
แผ่นดิน 106 - บ้านทุ่งม่าน 
หมู่ท่ี 4  

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,285 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,474,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าพลู 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 618 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,474,000  

63 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ.58022 สาย
ทางบ้านเหล่ามะเหยือง - 
บ้านท้องฝาย (เลียบแม่น้ำลี้) 
ตำบลเหล่ายาว อำเภอ 
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน  
3 ช่วง ดังน้ี 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 925 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 68 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า  
6,330 ตารางเมตร 

2,353,600   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเหล่ายาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตลำไย กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 337 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,353,600  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 23/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านสบล้อง  
หมู่ท่ี 11 ตำบลบ้านโฮ่ง 
เชื่อมบ้านดงฤาษี หมู่ท่ี 8 
และบ้านห้วยสร้อย  
หมู่ท่ี 12 ตำบลเหล่ายาว 
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร 

195,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงกานต์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

195,000  

65 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านห้วยแพ่ง  
หมู่ท่ี 12 ตำบลบ้านโฮ่ง 
เชื่อมบ้านน้ำเพอะพะ  
หมู่ท่ี 10 ตำบลบ้านโฮ่ง 
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 212.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่ 
 848 ตารางเมตร 

313,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงกานต์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

313,000  

66 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านดงห้วยเย็น 
หมู่ท่ี 14 ตำบลบ้านโฮ่ง 
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 752 
ตารางเมตร 

278,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงกานต์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

278,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 24/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In - 
Place Recycling)  

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLINGช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร  
ยาว 582.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
จำนวน 2 ช่วง มีพื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 
3,019 ตารางเมตร 

1,524,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยาบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เกิดความสะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไยและมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,423 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

1,524,000  

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 4  
หมู่ท่ี 10 บ้านสันมะนะ  
รหัสสายทาง ลพ.ถ.14189   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 323.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
969 ตารางเมตร 

544,427  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านธิ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
309 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

544,427  

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางซอย 18 
(ข้างสุสานบ้านทุ่งหัวช้าง) 
หมู่ท่ี 8 บ้านจริญญา ตำบล
ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จุดท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 336 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,344 ตารางเมตร 
จุดท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร 
จุดท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร 

2,761,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 516 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว 
และข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,761,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 25/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางข้าง
สนามกีฬาเทศบาลทุ่งหัวช้าง 
หมู่ท่ี 8 บ้านจริญญา  
ตำบลทุ่งหัวช้าง  
อำเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จุดท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,097 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,388 ตารางเมตร 
จุดท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 628 
ตารางเมตร 

3,385,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 516 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

3,385,000  

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมราง 
ระบายน้ำ 2 ข้าง ซอย 8 
(ข้างหอเจ้าท่ีบ้านใต้)  
หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งหัวช้าง 
ตำบลทุ่งหัวช้าง  
อำเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
420 ตารางเมตร 

592,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,120 คน เกิดความ
สะดวกในการสัญจร ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
การขนส่งผลผลิตข้าวและข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

592,000  

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางซอย 17 
หมู่ท่ี 8 บ้านจริญญา ตำบล
ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,093 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,465 ตารางเมตร 

3,790,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 516 คน  
ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิต 
ข้าวและข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

3,790,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 26/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านทุ่งเป็ด-
บ้านทุ่งหัวช้าง ตำบล 
ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน  

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 535 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,140 ตารางเมตร 

799,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,583 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

799,000  

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายท่าหลุก 
หนองเขียด เข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร หมู่ท่ี 4  
บ้านท่าหลุก  
ตำบลหนองล่อง  
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงท่ี 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ช่วงท่ี 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร  
ยาว 649.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
3,471.50 ตารางเมตร 

2,008,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองล่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 565 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

2,008,000  

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายแพะห้วยคา
สามัคคี ซอย 2 หมู่ท่ี 5  
บ้านสันเหมือง  
ตำบลหนองล่อง  
อำเภอเวียงหนองล่อง  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร 

1,306,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองล่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 499 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

1,306,000  

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายแพะห้วยคา
สามัคคี ซอย 3 หมู่ท่ี 5  
บ้านสันเหมือง  
ตำบลหนองล่อง  
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,600 ตารางเมตร 

2,099,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองล่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 499 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,099,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 27/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายแพะห้วยคา
สามัคคี ซอย 4 หมู่ท่ี 5  
บ้านสันเหมือง  
ตำบลหนองล่อง  
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,620 ตารางเมตร 

944,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองล่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 499 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

944,000  

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อ
ถนนโรงน้ำดื่มเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร หมู่ท่ี 8 บ้าน 
ต้นผึ้งหล่ายลี้  
ตำบลหนองล่อง  
อำเภอเวียงหนองล่อง  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร 

733,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองล่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 740 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

733,000  

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านวังมุย - 
บ้านล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,044 ตารางเมตร 

400,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลประตูป่า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,250 คน 
ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

400,000  

80 เสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต บริเวณถนน
สายกลาง บ้านฮ่องกอก  
หมู่ท่ี 4 เชื่อมบ้านไร่ หมู่ท่ี 8  

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 3 - 6 เมตร ยาว 1,974 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
8,123.25 ตารางเมตร 

3,827,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,672 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

3,827,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 28/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน 
เชตวัน หมู่ท่ี 7 เชื่อมบ้าน 
ป่าเส้า หมู่ท่ี 9 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3 - 5 
เมตร ยาว 2,299 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 9,338 ตารางเมตร 

3,490,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลอุโมงค์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,418 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

3,490,000  

82 เสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
ลพ.ถ.51001 (สายบ้าน 
หนองซิว - บ้านหนองปลาขอ) 
ตำบลป่าสัก  
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน  

เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
11,400 ตารางเมตร 

3,552,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลป่าสัก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 10,000 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

3,552,000  

83 เสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายอ้อมบ้านศรีบัวบาน 
เชื่อมถนนสายกลางบ้าน 
ศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน  

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 3 - 4 เมตร ยาว 955 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตร 

1,340,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,969 คน  
ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

1,340,000  

84 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
ลพ.ถ.10602  

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 - 
บ้านวงศ์ษาพัฒนา หมู่ท่ี 1 ตำบลแม่ตืน 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กว้าง 5 เมตร  
ยาว 470 เมตร หนา 0.03 เมตร มีพื้นท่ี 
รวมไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร  

496,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 822 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

496,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 29/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทางเข้าอ่างเก็บน้ำ
ห้วยมะแหลบ หมู่ท่ี 4  
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 275.00 
เมตร หนา 0.03 เมตร 
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
1,650 ตารางเมตร  

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 279 เมตร  
หนา 0.07 เมตร มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
1,674 ตารางเมตร  

373,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 761 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

373,000  

86  ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สวนป่าแม่ลี้ - 
อ่างเก็บน้ำเหล่ามะแฮ๊ะ  
บ้านแม่เทยสามัคคี หมู่ท่ี 13 
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 215.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  
860 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  
860 ตารางเมตร 

496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 815 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

496,000  

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 3  
บ้านสันวิไล หมู่ท่ี 9  
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 215.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร  
หนา 0.15 เมตรมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  
860 ตารางเมตร  

496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 840 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

496,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 30/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 6  
บ้านสันป่าสัก หมู่ท่ี 5  
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 244.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  
854 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 244 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  
854 ตารางเมตร  

498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 644 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

498,000  

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหล่ายสาย 
หมู่ท่ี 16 ตำบลทาสบเส้า 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
880 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 

484,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาสบชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 350 ครัวเรือน  
ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

484,000  

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางบ้าน 
ท้องฝาย (บ้านสะป้วด) –  
คันคลอง หมู่ท่ี 1 บ้าน 
ท้องฝาย ตำบลทากาศ 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 975.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,925 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 975.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,925 ตารางเมตร 

1,473,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทากาศเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 394 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,473,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 31/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน 
แม่ขนาด ท่าล้อ (ซอย 6) 
หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ขนาด  
ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 454.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,362 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 454.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,362 ตารางเมตร 

685,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบล 
ทากาศเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

685,000  

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน
หนองผึ้ง สระเก็บน้ำห้วย 
แม่ปุย หมู่ท่ี 11 บ้าน 
หนองผึ้ง ตำบลทากาศ 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 780.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
2,340 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร 

1,178,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทากาศเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 257 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,178,000  

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางบ้าน
หนองบัว บ้านหนองบัว 
(บวกเส้ง) หมู่ท่ี 12 บ้าน
หนองบัว ตำบลทากาศ 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 940.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร 

1,420,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทากาศเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 310 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,420,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 32/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านดงห้วยเย็น 
หมู่ท่ี 14 ตำบลบ้านโฮ่ง 
เชื่อมบ้านป่าดำ หมู่ท่ี 13 
ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอ 
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
จำนวน 2 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 580 
ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 604 
ตารางเมตร 

435,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงกานต์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

435,000  

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสาย ลพ.ถ.
41032 สายซอยทุ่งหนองบัว 
หมู่ท่ี 5  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
940 ตารางเมตร  

492,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,461 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

492,000  

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสาย ลพ.ถ.
41069 สายสันดอนมูล - 
แม่ตืน หมู่ท่ี 11  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
940 ตารางเมตร 

492,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 856 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

492,000  

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กถนนสาย ลพ.ถ.
41017 สายซอยห้วยปู่ตอง 
หมู่ท่ี 6  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร 

419,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 856 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

419,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 33/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสาย ลพ.ถ.
41016 ทาวสายห้วยน้ำขาว 
- บ้านสันดอนมูล หมู่ท่ี 6  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร 
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 

461,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 856 คน  
ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิต 
ข้าวและข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

461,000  

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายห้วยมะขาม 
หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งข้าวหาง 
ตำบลตะเคียนปม  
อำเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 975.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.25 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
5,640 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 4,120 ตารางเมตร 

2,131,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะเคียนปม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 967 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,131,000  

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายเลียบลำน้ำ
แม่สาร ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 670.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,680 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
2,680 ตารางเมตร 

1,456,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบล 
ศรีบัวบาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,969 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,456,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 34/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 เสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบ้านทุ่งยาว  
บ้านทุ่งยาวเหนือ  
ตำบลศรีบัวบาน  
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว  
785.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,140 ตารางเมตร 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 785 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,140 ตารางเมตร 

1,193,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ศรีบัวบาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,969 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,193,000  

102 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทางบ้าน 
สันป่าฝ้าย – สามแยก 
ตลาดสิงห์เคิ่ง หมู่ท่ี 4  
บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำบลบ้านกลาง  
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
3.70 - 9.60 เมตร  
ยาว 965.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 7,607 ตาราง
เมตร พร้อมปรับปรุงฝา 
บ่อพักน้ำ จำนวน 34 บ่อ 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.70 - 
9.60 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 7,607 ตารางเมตร 
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ จำนวน 34 บ่อ 

3,176,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20,000 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

3,176,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 35/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(Over Lay) ถนนสายเลียบ 
ลำเหมืองไม้แดง   
(บริเวณสะพานบ้านลุง
หนานก้อน ถึง ถนน ค.3) 
บ้านสันต้นธง หมู่ท่ี 2  
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 526.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,156 ตารางเมตร 
 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 526 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,156 ตารางเมตร 

1,234,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลต้นธง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 820 คน  
ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,234,000  

104 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 1 บ้าน 
หนองบัวคำ หมูท่ี 10  
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 530.00 
เมตร หนา 0.03 เมตร 
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
2,120 ตารางเมตร  

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร  
หนา 0.03 เมตร มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
2,120 ตารางเมตร  

448,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 511 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

448,000  

105 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 2 บ้าน 
ห้วยศาลา หมู่ท่ี 7  
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 580.00 
เมตร หนา 0.03 เมตร  
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
2,320 ตารางเมตร  

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร  
หนา 0.03 เมตร มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
2,320 ตารางเมตร  

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 675 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

490,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 36/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 9 บ้าน 
แม่แนต หมู่ท่ี 8 ตำบลแม่ตืน 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร  

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร  
หนา 0.03 เมตร มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร  

474,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 507 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

474,000  

107 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยอภิชัย บ้าน
แม่เทยพัฒนา หมู่ท่ี 14 
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว 345.00 เมตร  
หนา 0.03 เมตร  
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
1,380 ตารางเมตร  
 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 
เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.03 เมตร  
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร  

291,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 642 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

291,000  

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านนายรัตน์ 
หมู่ท่ี 2 บ้านไม้ตะเคียน 
ตำบลตะเคียนปม อำเภอ 
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 940.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  
3,760 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,460 ตารางเมตร 

1,945,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะเคียนปม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 856 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,945,000  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 37/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหน้าวัด 
ศรีดงเย็น หมู่ท่ี 11  
บ้าน 
ศรีดงเย็น  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 915 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,660 ตารางเมตร 

1,893,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะเคียนปม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 779 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,893,000  

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 9/2  
บ้านพันตาเกิน หมู่ท่ี 5  
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  
2 ช่วง  
ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 133 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
399 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
468 ตารางเมตร 

796,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลต้นธง 
 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,088 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

796,000  

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 8  
(สันประดู่) บ้านใหม่สันมะ
นะ หมู่ท่ี 8 ตำบลต้นธง 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 276 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,104 ตารางเมตร 

659,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลต้นธง 
 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 659 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

659,000  

112 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 
ตำบลเวียงยอง  
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 44 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
154 ตารางเมตร 

80,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเวียงยอง 
 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,244 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตลำไย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

80,100  



 เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 38/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
ลพ.ถ.10625  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาล
พ่อเจ้า บ้านแม่เทย หมู่ท่ี 6 ตำบลแม่ตืน 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กว้าง 3 เมตร  
ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร 

310,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 654 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

310,000  

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ.60028  
สายทางบ้านหนองบัว - 
ซอย 4 หมู่ท่ี 12  
บ้านหนองบัว  
ตำบลทากาศ  
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร 

501,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทากาศเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 310 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

501,000  

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลพ.ถ.9-007 สาย
สะพานใหม่ บ้านทาป่าสัก 
หมู่ท่ี 2 - บ้านทากู่ หมู่ท่ี 1 
ตำบลทาปลาดุก  
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.50 - 4 เมตร ยาว 1,737.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
6,907 ตารางเมตร 

3,994,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาปลาดุก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,370 คน ช่วยลด
ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

3,994,800  

รวม 115 โครงการ 185,048,977  185,048,977 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงนิกู ้

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่  

จังหวัดลำพูน 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีท่ีเพียงพอ 
ของคนลำพูน เพื่อการ
ท่องเท่ียวและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเตรียมพร้อมรับการศึกษา 
ดูงานและต้อนรับนักท่องเท่ียว  
จำนวน 20 คน ต่อหมู่บ้าน  
จำนวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 48,600 บาท 
จำนวน 2  วัน (388,800 บาท) 
ประกอบด้วย การจัดอบรมหลักสูตร 
การบริหารจัดการชุมชนของคณะกรรมการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการ
จัดเก็บองค์ความรู้และกิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง : สร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และหลักสูตรการ
เป็นเจ้าบ้านท่ีดี : การต้อนรับ ท่ีพัก ฯลฯ  
2. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 
5 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 วัน  
รวม 1,307,200 บาท 
3. จ้างเหมาการประชาสัมพันธ์ 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 8 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 300,000 บาท  
รวม 2,400,000 บาท 

4,096,000 จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม 
ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
โดยพัฒนาหมู่บ้านรองรับการศึกษาดูงานและ
นักท่องเท่ียว พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งโครงการไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดง 
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว
เชื่อมโยงท่องเท่ียวชุมชน
(Lamphun Story Telling)  

จ้างเหมาดำเนินการ ดังน้ี 
1. กิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(500,000 บาท) 
2. กิจกรรมออกแบบและจัดทำเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชื่อมโยงชุมชนท่องเท่ียวจังหวัด
ลำพูน จำนวน  4 เส้นทาง (500,000 บาท) 
3. กิจกรรมออกแบบและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียว 
(1,500,000 บาท) 

2,500,000 จังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดลำพูน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการออกแบบ
และจัดทำเส้นทางท่องเท่ียวเชื่อมโยงชุมชน
ท่องเท่ียว และประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียว  
ซึ่งโครงการไม่ได้แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  

3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ผ้าทอยกดอกลำพูนด้วยทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 

1 พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (30,000 บาท) 
2.ออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(750,000 บาท) 
3.จ้างเหมาการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(2,000,000 บาท)  
4.ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การเล่าเรื่องราว (Story) 
(1,220,000 บาท) 

4,000,000 จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ และการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าทอยกดอกลำพนู  
ซึ่งโครงการขาดรายละเอียดท่ีจะประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของโครงการ และการดำเนิน
โครงการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชน 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
จากผลกระทบของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อบรม 400 คน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
รายละเอียดดังน้ี1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรหลักสูตร “การเลี้ยงไก่ไข่” 
(431,240 บาท) 
2. สนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกร (1,152,000 บาท) 
3. ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวิทยากร 28,800 บาท ค่าเบ้ียเลี้ยง
สำหรับเจ้าหน้าท่ีสำนักงานปศุสัตว์ 
จังหวัด 181,440 บาท วัสดุสำนักงาน 
จำนวน 20,600 บาท วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
จำนวน 120,000 บาท สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตแก่เกษตรกร (พันธุ์ไก่ไข่ 10 ตัว  
อาหารไก่ 1 กระสอบ เวชภัณฑ์ 1 ชุด)  
คิดเป็น 2,780 บาทต่อคน  
รวม 1,112,000 บาท 

1,583,240 จังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดลำพูน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม 
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตร “การเลี้ยงไก่ไข”่ 
และสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตให้แก่
เกษตรกร ซึ่งลักษณะกิจกรรมมีความใกล้เคียง
โครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยัง่ยืน
และได้รับงบประมาณไปแล้ว ภายใต้แผนงาน 
3.2 ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ (รอบท่ี 1) 

  

5 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
จังหวัดลำพูน 

1. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(35,700 บาท) 
2. จ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ประกอบการชุมชนแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรรวมท้ังออกแบบและจัดทำ
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และ
ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่  
(300,000 บาท) 
3. บริหารโครงการ/ประสานงาน/ติดตาม
สรุปผล (20,000 บาท) 

355,700 จังหวัดลำพูน สำนักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
และออกแบบ จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่  
ซึ่งโครงการขาดรายละเอียดท่ีจะประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของโครงการ ไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 4/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 กระตุ้นการท่องเท่ียวยุคใหม่
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
จังหวัดลำพูน 

1. จัดสัมมนาผู้ประกอบการเครือข่าย 
ด้านการท่องเท่ียวและคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ (960,000 บาท) 
2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พร้อมท้ัง
จัดหาเครื่องมือดิจิทัลท่ีจะนำมาใช้ส่งเสริม
การท่องเท่ียว (1,400,000 บาท) 
3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ 
(1,140,000 บาท) 

3,500,000 จังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดลำพูน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเท่ียว ออกแบบ
เครื่องมือกระตุ้นการท่องเท่ียวและสิทธิประโยชน์
ผ่านระบบออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ ซึ่งโครงการ
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ี
ชัดเจน 

  

7 สืบสานประเพณี ชิมอาหาร
พื้นถิ่น สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชน "ต้องมาลอง ของดี
เมืองลำพูน" 

1. เทศกาลประเพณี วัฒนธรรม อาหารถิ่น 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (3,050,000 บาท) 
2. กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
(950,000 บาท) 

4,000,000 จังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดลำพูน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดงาน
เทศกาล และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
ซึ่งการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  

8 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ด้วยมิติวัฒนธรรม
จังหวัดลำพูน 

1. จ้างเหมาพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียววิถี
วัฒนธรรมชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (859,500 บาท) 
2. จ้างเหมาจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรม
วิถีถิ่นลำพูน (800,000 บาท) 
3. จ้างเหมาจัดกิจกรรม Road Show 
มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นลำพูน  
(3,000,000 บาท) 

4,659,500 จังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว จัดมหกรรม
วัฒนธรรม และ Road Show ซึ่งการดำเนิน
โครงการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 5/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์(GI) และสินค้า 
OTOP ของจังหวัดลำพูน 
ท้ังในและต่างประเทศ 

1. จัดนิทรรศการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน  
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมยกดอก
ลำพูน (400,000 บาท) 
2. จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) 
ของจังหวัดลำพูน “ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัด
ลำพูน” (400,000 บาท) 
3. ทำสื่อประชาสัมพันธ์ และระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
(200,000 บาท) 

1,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัด
นิทรรศการ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และ
ผู้ประกอบการ ซึ่งโครงการขาดรายละเอียด
แผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน และแผนการ 
ใช้จ่ายเงินท่ีจะประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 
ของโครงการ อีกท้ังเป็นการจ้างเหมาดำเนินการ 
ท้ังโครงการ รวมถึงการดำเนินโครงการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  

10 ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนจังหวัดลำพูน 

จัดกิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนจังหวัดลำพูน จ้างเหมาดำเนินการ 
ดังน้ี 
- กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา ทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 
- กิจกรรมนิทรรศการผ้าหมุนเวียน 
- กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องผ้า 
- กิจกรรม Workshop เกี่ยวกับผ้า 
- กิจกรรมนิทรรศการหมู่บ้านวิถีชีวิตจำลอง
ของคนเมืองลำพูน 
- กิจกรรมกาดหมั้ว 
- กิจกรรมแสดงดนตรี การขับซอ และการ
ฟ้อนรำพื้นเมือง 

3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัด
นิทรรศการ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
ซึ่งโครงการขาดรายละเอียดแผนการดำเนินงาน 
ท่ีชัดเจน และแผนการใช้จ่ายเงินท่ีจะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ อีกท้ัง 
เป็นการจ้างเหมาดำเนินการท้ังโครงการ  
รวมถึงการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา 2019 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 6/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ขยายผลการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ฟางข้าว 
สร้างรายได้ สู่ชุมชน  

1. อบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
กระดาษจากฟางข้าว เพื่อขึ้นรูปภาชนะ
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
2. ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือขึ้น
รูปบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปแบบอัด
ร้อน (เครื่องอัด 1 เครื่อง โมลด์ 4 แบบ)  
4 ชุด และหม้อแรงดันอเนกประสงค์ 4 ชุด  

1,779,560 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดอบรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งโครงการประกอบด้วย
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ และขาดรายละเอียดการ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ (การใช้งาน/ให้บริการ  
การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

  

12 จัดทำข่วงเมืองหละปูน 
(Green Market) 

1. ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าเป็น 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. ก่อสร้างซุ้มไม้เลื้อยเป็นอาคาร 
โครงเหล็กรูปพรรณ 
3. ก่อสร้างซุ้มขายต้นไม้เป็นอาคาร 
โครงเหล็กรูปพรรณ 
4. งานติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟฟ้า 

5,234,433 เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง 
ข่วงเมืองหละปูนเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า โดย
ก่อสร้างซุ้ม ซึ่งไม่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ
โครงการ โครงการ และไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน รวมถึงไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  

13 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ อบรมส่งเสริมความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ 32,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลห้วยยาบ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
เพื่อออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งโครงการไม่มีรายละเอียดหลักสูตรท่ีชัดเจน  
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
อบรม และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

14 "ขัวแตะ และฮัก สตรอว์เบอ
รี่ตี้โต้งหัวจ้าง" ตำบลทุ่งหัว
ช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน 

สร้างสะพาน คสล. พื้นไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร 
ยาว 665 เมตร พร้อมศาลาท่ีพัก  
จำนวน 7 หลัง  

4,558,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
สะพานเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดแผนการใช้จา่ยเงินท่ีจะประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของโครงการ อีกท้ังไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 7/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ส่งเสริมและฝึกอบรม 
อาชีพชุมชน ตำบลบ้านธิ  
อำเภอบ้านธิ 

1. ฝึกอบรมและส่งเสริมจ้างงานผลิต
หน้ากากป้องกันโรค ในกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข 200 คน จำนวน 4 วัน  
2. ฝึกอบรมและส่งเสริมจ้างงานกลุ่ม 3 
อาชีพ (อาชีพจักสานไม้ไผ่และใบลาน, กลุ่ม
แปรรูปจากเศษไม้ และกลุ่มตุ๊กตาไทลื้อ) 
180 คน จำนวน 5 วัน  
3. ฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมจ้างงานการ
เพาะเห็ดเผาะ เห็ดโคน และเห็ดตับเต่า 
หมู่บ้านป่าเหียงหมู่ท่ี 13 ตำบลบ้านธิ  
200 คน จำนวน 1 วัน  

1,249,180 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านธิ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการฝึกอบรมอาชีพ
และจ้างแรงงาน ซึ่งลักษณะโครงการมีความซ้ำซ้อน
กับโครงการท่ีได้รับอนุมัติในภาพรวมไปแล้ว  
ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน 
ท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ี
ชัดเจน  

  

16 พัฒนาเกษตรปลอดภัยให้แก่
ชุมชน ตำบลทุ่งหัวช้าง 
อำเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน 

ส่งเสริมให้ครัวเรือนสมาชิกมีความรู้ในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพและผลิตของเหลือใช้ไว้ใช้เอง
เพื่อลดต้นการผลิต 

425,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งหัวช้าง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
ผลิตปุ๋ย และจ้างแรงงานปลูกพืช/พันธุ์ดอกไม้
ประดับท่ีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งโครงการขาดรายละเอียดท่ีจะประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของโครงการ อีกท้ัง่ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนภายหลังการอบรม 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

17 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ประชาชน ตำบลเหมืองง่า  

1. กิจกรรมฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อพื้นเมือง 
หลักสูตร 120 ชั่วโมง  
2. ฝึกอบรมการประดิษฐ์โคมล้านนา  

449,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เหมืองง่า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
อาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง และ ประดิษฐ์โคมล้านนา 
ซึ่งโครงการขาดกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสำเร็จของโครงการ ขาดรายละเอียด 
ประมาณการค่าใช้จ่ายของเงินกู้ภายใต้  
พ.ร.ก. เงินกู้ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 8/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากวัสดุธรรมชาติ 
นวัตกรรมรักษ์โลก  
เชื่อมโยงการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ฝึกอบรมการทำจานวัสดุธรรมชาติ และ
ส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์  

316,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านกลาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม 
ให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจาน
ธรรมชาติ ซึ่งโครงการขาดรายละเอียด 
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ (การใช้งาน/ให้บริการ 
การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  

  

19 พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม 
เบเกอรี่ชุมชน และส่งเสริม
การตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

ฝึกอบรมการทำขนมเบเกอรี่ และส่งเสริม
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 

167,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านกลาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม 
ให้ความรู้เรื่องการทำขนมเบเกอรี่ชุมชน  
ซึ่งโครงการขาดรายละเอียดการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา) 
ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 

  

20 พัฒนาผลิตภัณฑ์โคมแขวน
ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเท่ียว
และส่งเสริมการตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์  

ฝึกอบรมการจัดทำโคมแขวน และส่งเสริม
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 

78,250 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านกลาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรมทำ
โคม ซึ่งโครงการเป็นลักษณะการอบรมเพียงอย่าง
เดียว ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพอย่าง
ยั่งยืนภายหลังการอบรมท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดง 
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

21  พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคน 
ในชุมชนฐานราก กิจกรรม
นวัตกรรมการพัฒนาสินค้า
ประจำปี ตำบลศรีวิชัย 
(OTOP Model) 

 ฝึกอบรมการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี  
เพื่อใช้เป็นช่องทางการตลาดในการดำเนิน
ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า  
จำนวน 40 ราย 

77,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม 
ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นช่องทาง
การตลาดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของเงินกู้ 
ภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ รวมถึงไม่มีความพร้อมด้าน
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินท่ีชัดเจน 
อีกท้ังเป็นการอบรมเพียงอย่างเดียวไม่แสดงให้เห็น
ถึงความสำเร็จของโครงการท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 9/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22  ส่งเสริมอาชีพหลักสูตร 
ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์ 

ฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์ 
จำนวน 20 คน รวม 60 ชั่วโมง 

117,950 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม 
ให้ความรู้หลักสูตรช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงการ
ขาดรายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ยของเงินกู้
ภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ รวมถึงขาดรายละเอียด 
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ (การใช้งาน/ให้บริการ  
การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  

  

23 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
ลพ.ถ.10020 สายบ้านสัน
ห้างเสือ - เวียงหนองล่อง 
บริเวณบ้านห้วยอ้อ  
หมู่ท่ี 2 ตำบลน้ำดิบ  
อำเภอป่าซาง  
จังหวัดลำพูน  
(ถนนถ่ายโอนฯ) 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนน ลพ.ถ.10020 สายบ้านสันห้างเสือ - 
เวียงหนองล่อง บริเวณบ้านห้วยอ้อ หมู่ท่ี 2 
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
(ถนนถ่ายโอนฯ) 

2,327,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 240 ครัวเรือน ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการท่ี
ชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

24 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณบ้านดง
เหนือ หมู่ท่ี 8 ตำบลวังผาง 
อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านดงเหนือ หมู่ท่ี 8 ตำบลวังผาง 
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 

2,762,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการท่ี
ชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ี
ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 10/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System)  

ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ประปาหมู่บ้านด้วย์ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment System) จำนวน 4 
ระบบ POG ระบบขนาดกลาง L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต  
10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พื้นท่ีดำเนินการ 
- หมู่ท่ี 9 ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน 
- หมู่ท่ี 11 ตําบลมะเขือแจ้ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
- หมู่ท่ี 15 ตําบลป่าสัก อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน 
- หมู่ท่ี 2 ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 

20,800,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

26 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณบ้านป่าเส้า 
หมู่ท่ี 9 ตำบลอุโมงค์  
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
โดยการก่อสร้างหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ  
ถังกรองสนิมถังเก็บน้ำดิบ พร้อมเครื่องสูบ
น้ำและอุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ 

796,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
อุโมงค์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งโครงการขาดรายละเอียด
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานและ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

27 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปิด ซอย 1/3 
หมู่ท่ี 9 บ้านปากล้อง  
ตำบลต้นธง  
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากราง 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 245 เมตร 
ลึก 0.45 เมตร 0.10 เมตร 

819,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ต้นธง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งโครงการ 
ขาดรายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 11/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG ระบบขนาด 
L รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
หมู่ท่ี 3 สำนักงานเทศบาล
เวียงยอง ตำบลเวียงยอง 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน  

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment System)  
จำนวน 1 ระบบ POG ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เวียงยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

29 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG ระบบขนาด 
L รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
บริเวณท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านพระยืน  
หมู่ท่ี 1 ตำบลเวียงยอง 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 
 
 
 
 
 
 
  

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System)  
จำนวน 1 ระบบ POG ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน 
กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เวียงยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 12/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG ระบบขนาด 
L รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน กำลังการผลิต  
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
บริเวณท่ีประปาสาธารณะ 
หมู่ท่ี 6 ตำบลเวียงยอง 
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System)  
จำนวน 1 ระบบ POG ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน 
กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เวียงยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

31 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG ระบบขนาด
ใหญ่ L รองรับ 121-300 
ครัวเรือน กำลังการผลิต  
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water 
Treatment System) POG  
ระบบขนาดใหญ่ L หมู่ท่ี 1 บ้านทากู่  
ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
รองรับ 121-300 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
จากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 ระบบ 
เพื่อติดตั้งบ้านทากู่ หมู่ท่ี 1 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาปลาดุก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

32 ก่อสร้างระบบผลิต
น้ำประปา (Water 
Treatment System) POG 
ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต  
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG  
ระบบขนาดใหญ่ L หมู่ท่ี 2 บ้านทาปาสัก 
ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
จากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 ระบบ  
เพื่อติดตั้งบ้านทาป่าสัก หมู่ท่ี 2 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาปลาดุก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 13/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างระบบผลิต
น้ำประปา (Water 
Treatment System) POG 
ระบบขนาดกลาง M หมู่ท่ี 3 
บ้านทาทุ่งไผ่  
ตำบลทาปลาดุก 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG 
ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51-120 
ครัวเรือน กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง จากบัญชีนวัตกรรมไทย  
จำนวน 1 ระบบ เพื่อติดตั้งบ้านทาทุ่งไผ่  
หมู่ท่ี 3 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาปลาดุก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

34 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG ขนาด L หมู่
ท่ี 8 ตำบลเวียงยอง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ 
อ่างเก็บน้ำร่องหัว 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System)  
จำนวน 1 ระบบ POG ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เวียงยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

35 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG  

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG  
ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51-120 
ครัวเรือน กำลังการผลิต  
7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
จากบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำนวน 1 ระบบ เพื่อติดตั้งบ้านผาต้าย  
หมู่ท่ี 1 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 14/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ก่อสร้างระบบผลิต
น้ำประปา (Water 
Treatment System)  
POG ระบบขนาดกลาง M 
รองรับ 51-120 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต  
7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG  
ระบบขนาดกลาง M หมู่ท่ี 5 บ้านทาปลาดุก 
ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
รองรับ 51-120 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
จากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 ระบบ 
เพื่อติดตั้งบ้านทาปลาดุก หมู่ท่ี 5 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทาปลาดุก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

37 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG ขนาดกลาง 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG  
ระบบขนาดกลาง M บ้านผาต้าย หมู่ท่ี 1 
ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
รองรับ 51-120 ครัวเรือน กำลังการผลิต 7 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
จากบัญชีนวัตกรรมไทย  
จำนวน 1 ระบบ เพื่อติดตั้ง 
บ้านหนองมะล้อ หมู่ท่ี 2 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

38 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG  
ระบบขนาดกลาง 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG  
ระบบขนาดกลาง M บ้านแม่ลาน หมู่ท่ี 3 
ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
รองรับ 51-120 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
จากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 ระบบ 
เพื่อติดตั้งบ้านแม่ลาน หมู่ท่ี 3 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการ 
ขาดรายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ของโครงการท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานและไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 15/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG  
ระบบขนาดกลาง 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment System) POG 
บ้านแม่กองวะ หมู่ท่ี 4 ตำบลแม่ลาน  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระบบขนาดกลาง M 
รองรับ 51-120 ครัวเรือน ระบบขนาดกลาง 
M รองรับ 51-120 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
จากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 ระบบ 
เพื่อติดตั้งบ้านแม่กองวะ หมู่ท่ี 4 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

40 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG  
ระบบขนาดกลาง 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG  
บ้านเด่นเหม้า หมู่ท่ี 5 ตำบลแม่ลาน  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระบบขนาดกลาง M 
รองรับ 51-120 ครัวเรือน ระบบขนาดกลาง 
M รองรับ 51-120 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
จากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 ระบบ 
เพื่อติดตั้งบ้านเด่นเหม้า หมู่ท่ี 5 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

41 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG  
ระบบขนาดกลาง 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG  
บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ท่ี 6 ตำบลแม่ลาน 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระบบขนาดกลาง M 
รองรับ 51-120 ครัวเรือน ระบบขนาดกลาง 
M รองรับ 51-120 ครัวเรือน กำลังการผลิต  
7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
จากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 ระบบ 
เพื่อติดตั้งบ้านผาต้ายเหนือ หมู่ท่ี 6 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 16/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG  
ระบบขนาดกลาง 

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG  
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 7 ตำบลแม่ลาน 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระบบขนาดกลาง M 
รองรับ 51-120 ครัวเรือน ระบบขนาดกลาง 
M รองรับ 51-120 ครัวเรือน กำลังการผลิต  
7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
จากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 ระบบ 
เพื่อติดตั้งบ้านห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 7 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

43 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG  
ขนาดใหญ่ L  

ติดตั้งระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์  
โดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย POG บ้านแม่เทย  
หมู่ท่ี 6 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเวียงแก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  

44 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG  
ขนาดใหญ่ L  

ติดตั้งระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์  
โดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย POG  
บ้านสันวิไล หมู่ท่ี 9 ตำบลแม่ตืน  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 -300 ครัวเรือน  
กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเวียงแก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน  
ด้วยระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ีชัดเจน ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 17/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้าง ข่วงวัฒนธรรมเมือง
สานไตเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชน ตำบลบ้านธิ  

ก่อสร้างและปรับปรุงลานวัฒนธรรม ดังน้ี 
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินเก
เบ้ียน ขนาดสูง 5 เมตร ยาว 160 เมตร 
งบประมาณ 3,400,000 บาท 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ  
900,000 บาท 
3. ก่อสร้างรั้วซีเมนต์บล็อก ขนาดสูง 
 2.10 เมตร ยาวรวม 267 เมตร  
พร้อมประตู งบประมาณ 950,000 บาท 

5,250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านธิ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงลานวัฒนธรรม ซึ่งโครงการไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมท่ีชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

46 จุดจำหน่ายสินค้า จำนวน 8 
จุด บริเวณภายในศูนย์กีฬา
และนันทนาการจามเทวี 
บ้านท่าล้อ-ศรีคำ  
ตำบลบ้านกลาง  
อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 

จัดทำจุดจำหน่ายสินค้า จำนวน 8 จุด 
บริเวณภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
จามเทวีเพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี 
ตำบลบ้านกลางมีสถานท่ีจำหน่ายสินค้า
ชุมชน 

440,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างจุด
จำหน่ายสินค้า ซึ่งโครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการอบรมท่ีชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

47 สร้างเสริมเศรษฐกิจ 
เพื่อพัฒนาชุมชน  
(พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
บนพื้นฐานวัฒนธรรม 
และชุมชน) 

1. จัดเตรียมกำหนดจุด Landmark 
วางรูปแบบและจัดทำโครงโคม (ต้นโคม) 
887,943 บาท 
2. ซื้อโคมล้านนาจากกลุ่มอาชีพ เพื่อนำมา
ตกแต่งเมือง 1,750,000 บาท 
3. ซื้อโคมร่ม โคมเพชร ฯลฯ เพื่อนำมา
ตกแต่งเมือง 250,000 บาท 
4. ประดับโคมพร้อมไฟประดับ  
62,250 บาท 
5. จ้างแรงงานนำโคมขึ้นประดับ 
50,000 บาท 
6. Workshop การสาธิตทำโคม  
30,000 บาทค่า Factor F 910,807 บาท 

3,941,000 เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมือง 
ลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดเทศกาล
โคม ซึ่งโครงการขาดแบบรูปรายการก่อสร้างต้น
โคมประดับเมือง ไม่แสดงความพร้อมดำเนิน
โครงการ และการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 
โคโรนา 2019  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 18/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมวาฟ
เฟิลชุมชน เชื่อมโยงการ
ท่องเท่ียวและส่งเสริม
การตลาด ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

ฝึกอบรมการทำขนมวาฟเฟิล และส่งเสริม
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 

98,785 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านกลาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม 
ให้ความรู้เรื่องการทำขนมวาฟเฟิล ซึ่งโครงการ 
ขาดรายละเอียดการบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
 (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา)  
ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  
และใบเสนอราคาครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน  
ไม่แสดงความพร้อมดำเนินโครงการ 

  

49 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน (ข้าวเกรียบสมุนไพร) 

 ฝึกอบรมการทำข้าวเกรียบสมุนไพร 
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน 

268,250 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ต้นธง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 
 
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม 
ให้ความรู้เรื่องการทำข้าวเกรียบ ซึ่งโครงการขาด
รายละเอียดการบริหารจัดการครุภัณฑ์ (การใช้งาน/
ให้บริการ การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ไม่แสดงความพร้อมดำเนินโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 19/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 บ้านก้อแซนด์บ๊อค ตำบลก้อ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชน 
ท่ีให้ผลผลิตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นท่ีบ้านก้อ การพัฒนาดิน
และปุ๋ยส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน 
เพื่อสร้างรายได้ 
1. กิจกรรมป่าชุมชนให้ผลผลิตอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 1,072,000 บาท (ฝึกอบรม
เพาะเห็ดถอบ ปลูกผักหวาน ปลูกพืชผัก 
สมุนไพร ป้องกันไฟป่า ฝายชะลอน้ำ) 
2. กิจกรรมบริหารทรัพยากรในพื้นท่ี 
บ้านก้อ งบประมาณ 900,000 บาท  
(ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปลูกหญ้าแฝก จัดหาพืชผล ไม้ผล) 
3.กิจการพัฒนาดินและปุ๋ย งบประมาณ 
320,600 บาท (อบรมทำปุ๋ยหมักจากวัสดุ
เหลือใช้ จากซังข้าวโพด รณรงค์ 
การไถกลบแปลง ปลูกพืชตระกูลถั่ว) 
4. กิจกรรมฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนการ
ปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ งบประมาณ 432,800 บาท  
(อบรมปลูกพืชอื่นแทนข้าวโพด 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ) 

2,725,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลก้อ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนท่ีให้ผลผลิต
อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี
บ้านก้อ การพัฒนาดินและปุ๋ยส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทนเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งโครงการขาดใบเสนอ
ราคาครุภัณฑ์ ขาดรายละเอียดการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา) 
ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และขาดเอกสาร
ใบอนุญาตดำเนินการให้พื้นท่ี ไม่แสดงความพร้อม
ดำเนินโครงการ 

  

51 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน ตำบลศรีวิชัย 
(กิจกรรมทำขนมไทย) 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพการทำขนม
ไทยให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลศรีวิชัย 
จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน รวม 100 คน 

141,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม 
ให้ความรู้ด้านอาชีพการทำขนมไทย ซึ่งโครงการ
ขาดรายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ยของเงินกู้
ภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ รวมถึงไม่มีความพร้อมด้าน
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินท่ีชัดเจน 
ไม่แสดงความพร้อมดำเนินโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 20/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ  
ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 3 แห่ง  
พร้อมอาคารประกอบ 

ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำและอาคารประกอบ  
- ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ แห่งท่ี 1 พร้อมอาคาร
ประกอบ พิกัด E470173 N2028870  
- ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ แห่งท่ี 2 พร้อมอาคาร
ประกอบ พิกัด E471083 N2028517 
- ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ แห่งท่ี 3 พร้อมอาคาร
ประกอบ พิกัด E471369 N2027716 
ท้ังน้ี สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น  
750 ลูกบาศก์เมตร และช่วยเหลือพื้นท่ี
การเกษตร 1,900 ไร่  

4,550,600 จังหวัดลำพูน กรมชลประทาน 
จังหวัดลำพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง 
บ่อเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ 
ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง  
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  

  

53 อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ยาบ 
พร้อมระบบกระจาย 
น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านแจ้ซ้อน หมู่ท่ี 1 ตำบล
ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ 
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บ้านแจ้ซ้อน หมู่ท่ี 1  
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
1. งานขุดลอก 50,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์  
จำนวน 2 แห่ง พร้อมเสริมประสิทธิภาพ
ด้วยแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แห่ง 
3. ท่อส่งน้ำ HDPE ชนิดหลายชั้น  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 200 เมตร  
ชั้น PN 16 ความยาวรวม 1,200 เมตร 
พร้อมอาคารประกอบท่อ 
4. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.99  
จำนวน 2 แห่ง,งานป้องกันการกัดเซาะ  
สูง 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  
200 เมตร 
5. จ้างแรงงานในพื้นท่ี จำนวน 20 คน 
จำนวน 180 วัน ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดลำพูน 
315 บาท/วัน ท้ังน้ี สามารถกักเก็บน้ำได้
เพิ่มขึ้น 150,000 ลูกบาศก์เมตร และ
ช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตร 100 ไร่  
 

14,814,500 จังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค1 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านแจ้ซ้อน ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 21/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ระบบกระจายน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านป่าจี้ บ้านป่าจี้ หมู่ท่ี 3 
ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน 

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บ้านป่าจี้ บ้านป่าจี้ หมู่ท่ี 3 
ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
1. ท่อส่งน้ำ HDPE (ประเภทท่อผนัง 
หลายชั้น) Dia. 110 มิลลิเมตร ชั้น PN16 
(PE100) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  
1,250 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 
2. ท่อส่งน้ำ HDPE (ประเภทท่อผนัง 
หลายชั้น) Dia. 200 มิลลิเมตร ชั้น PN16 
(PE100) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
1,750 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 
3. ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ 
จำนวน 2 แห่ง 
4. ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ 
(แบบเสริมประสิทธิภาพ) จำนวน 2 แห่ง 
5. ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร  
จำนวน 1 ชุด และถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร  
จำนวน 4 ถัง 
6. จ้างแรงงานในพื้นท่ี จำนวน 20 คน 
จำนวน 180 วัน ค่าแรงขั้นต่ำ 
จังหวัดลำพูน 315 บาท/วัน  
ท้ังน้ี สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น  
200,000 ลูกบาศก์เมตร และช่วยเหลือพื้นท่ี
การเกษตร 80 ไร่  
  

15,477,800 จังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค1 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านป่าจี้ ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 22/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์
พร้อมระบบท่อส่งน้ำระบบ
ประปาหมู่บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ท่ี 1 ตำบลก้อ  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าโซล่า
เซลล์และวางท่อส่งน้ำประปา PVC ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 น้ิว ยาว 2,280 เมตร 
ท้ังน้ี พื้นท่ีเกษตรได้รับประโยชน์ 1,500 ไร่  

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลก้อ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งระบบ
เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์และวางท่อ 
ส่งน้ำประปา ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   

56 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร
อุปโภคและบริโภค  
บ้านหนองเกิด หมู่ท่ี 3 
ตำบลท่าตุ้ม  
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  

วางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว 
ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 370 ท่อน 
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 1,480 เมตร 

491,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าตุ้ม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการวางท่อส่ง
น้ำ ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  

57 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร อุปโภค 
และบริโภค 

วางท่อส่งน้ำบ้านสันป่าเป้า หมู่ท่ี 14  
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว ชั้น 8.5  
ชนิดปลายบาน จำนวน 340 ท่อน  
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 1,360 เมตร 

438,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าตุ้ม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการวาง 
ท่อส่งน้ำ ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  

58 พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตรอุปโภค 
และบริโภค   

วางท่อส่งน้ำบ้านร่องช้าง หมู่ท่ี 5  
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว ชั้น 8.5  
ชนิดปลายบาน จำนวน 380 ท่อน  
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 1,520 เมตร 

495,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
สว่นตำบลท่าตุ้ม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการวางท่อส่ง
น้ำ ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 23/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 11  
บ้านห้วยโทก ตำบลป่าพลู  

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางท่อ 6 น้ิว ความลึกไม่น้อย
กว่า 80 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 
5 ลูกบาศ์กเมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำบาดาล (ซับเมิร์สซิเบิล) ขนาด 2 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์  
(เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 เครื่อง 

292,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลป่าพลู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งโครงการขาดเอกสาร 
ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ ไม่แสดงความพร้อม 
ดำเนินโครงการ 

  

60 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร บ้านแม่ลอบ  
หมู่ท่ี 8 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางท่อ 6 น้ิว ความลึกไม่น้อย
กว่า 80 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 
5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำบาดาล (ซับเมิร์สซิเบิล)  
ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์  

233,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลป่าพลู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งโครงการขาดเอกสาร 
ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ ไม่แสดงความพร้อม 
ดำเนินโครงการ 

  

61 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ท่ี 13 ตำบลป่าพลู  

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางท่อ 6 น้ิว ความลึกไม่น้อย
กว่า 80 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 
5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำบาดาล (ซับเมิร์สซิเบิล)  
ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
(เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 เครื่อง 

292,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลป่าพลู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งโครงการขาดเอกสาร 
ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ ไม่แสดงความพร้อม 
ดำเนินโครงการ 

  

62 วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
บ้านเหล่าดู่ หมู่ท่ี 1  

วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรท่อ PVC  
ชั้น 8.5 ศูนย์กลาง 2 น้ิว ระยะทางรวม 
1,220.00 เมตร 

110,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองยวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการวาง 
ท่อส่งน้ำ ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง  
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 24/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองยวง หมู่ท่ี 3  
(จุดท่ี 2) 

วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรท่อ PVC  
ชั้น 8.5 ศูนย์กลาง 2 น้ิว ระยะทางรวม 
500.00 เมตร 

42,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองยวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการวาง 
ท่อส่งน้ำ ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง  
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  

64 วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
บ้านหัวห้วย หมู่ท่ี 4  

วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรท่อ PVC  
ชั้น 8.5 ศูนย์กลาง 2 น้ิว  
ระยะทางรวม 1,200 เมตร 

107,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองยวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการวาง 
ท่อส่งน้ำ ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  

65 วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
บ้านล้องเครือกวาว  
หมู่ท่ี 5 (จุดท่ี 1) 

วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรท่อ PVC  
ชั้น 8.5 ศูนย์กลาง 2 น้ิว  
ระยะทาง 350 เมตร 

33,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองยวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการวาง 
ท่อส่งน้ำ ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  

66 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  
หมู่ท่ี 3 ตำบลห้วยยาบ  

ขุดเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล  
ความลึก 100 เมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.
17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร 
หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์/
ชั่วโมง และงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 
380 V.AC ชุดตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ  

374,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลห้วยยาบ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดเจาะ 
และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ซึ่งโครงการขาดเอกสาร
ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ ไม่แสดงความพร้อม 
ดำเนินโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 25/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเปา 
หมู่ท่ี 2 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ  
จังหวัดลำพูน ประเภทงานอาคาร  
ถังน้ำใส โรงสูบน้ำดีหอถังสูง เจาะบ่อบาดาล 
งานระบบไฟฟ้างานขยายเขตไฟฟ้า 

1,139,906 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านธิ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านประเภทงานอาคาร ถังน้ำใส 
โรงสูบน้ำดีหอถังสูง เจาะบ่อบาดาล งานระบบ
ไฟฟ้างานขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งโครงการขาดเอกสาร
ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ ไม่แสดงความพร้อม 
ดำเนินโครงการ  

  

68 เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพระยืน หมู่ท่ี 1 
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์  
1. ขุดเจาะบ่อบาดาล ศูนย์กลาง 6 น้ิว 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิด
มอเตอร์จุ่มใต้น้ำและวัสดุอุปกรณ์ประปา 
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า 
3. งานก่อสร้างพื้น คสล. ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.10 เมตร 
4.งานก่อสร้างรั้วเหล็กพร้อมตาข่ายถัก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร  
สูง 1.20 เมตร พร้อมประตูเปิด – ปิด  

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เวียงยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการขาดเอกสารใบเสนอราคา
ครุภัณฑ์ ไม่แสดงความพร้อมดำเนินโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 26/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ท่ี 6 
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
1. ขุดเจาะบ่อบาดาล ศูนย์กลาง 6 น้ิว 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิด
มอเตอร์จุ่มใต้น้ำและวัสดุอุปกรณ์ประปา 
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า 
3. งานก่อสร้างพื้น คสล. ขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.10 เมตร 
4.งานก่อสร้างรั้วเหล็กพร้อมตาข่ายถัก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร  
สูง 1.20 เมตร พร้อมประตูเปิด - ปิด 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เวียงยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการขาดเอกสารใบเสนอราคา
ครุภัณฑ์ ไม่แสดงความพร้อมดำเนินโครงการ 

  

70 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรพร้อม 
งานขยายเขตไฟฟ้า  

เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเรือ หมู่ท่ี 7 
ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ขนาด 6 น้ิว ความลึกไม่น้อย
กว่า 100 เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า  
5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมงาน 
ขยายเขตไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 

713,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองหนาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อ
บาดาล ซึ่งโครงการขาดเอกสารใบเสนอราคา
ครุภัณฑ์ ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน 

  

71 ขุดลำเหมืองห้วยโป่งขำ  
หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยโป่ง  

ขุดลอกลำเหมือง กว้าง 1 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

82,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านปวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอก 
ลำเหมือง ซึ่งโครงการใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 27/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร บ้านวังหลวง  
หมู่ท่ี 1 ตำบลป่าพลู  

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางท่อ 6 น้ิว ความลึกไม่น้อย
กว่า 80 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 
5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมิร์สซิเบิล)  
ขนาด 2 แรงม้า และอุปกรณ์  

233,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลป่าพลู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุด 
เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล  
ซึ่งโครงการขาดเอกสารใบเสนอราคาครุภัณฑ์  
ไม่แสดงความพร้อมดำเนินโครงการ 

  

73 เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว (ท่อ
เหล็ก BS-M ประเภท 2)  
ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์และซัมเมิร์ส 
3 HP 380 V บ้านเหล่ายาว
เหนือ หมู่ท่ี 7 ตำบลเหล่า
ยาว อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 
น้ิว (ท่อเหล็ก BS-M ประเภท 2) ลึกไม่น้อย
กว่า 120 เมตร พร้อมอุปกรณ์และ 
ซัมเมิร์ส 3 HP 380 V 

387,750 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเหล่ายาว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุด 
เจาะบ่อบาดาล ซึ่งโครงการขาดเอกสารใบเสนอ
ราคาครุภัณฑ์ ไม่แสดงความพร้อมดำเนินโครงการ 

  

74 จัดซื้อระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำประปา  
บ้านโฮ่ง หมู่ท่ี 2  
ตำบลบ้านโฮ่ง  
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ  
(Warter Purifying Unit) สมาร์ทเพียว 
คอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT) 
จากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 2 ระบบ 
ระบบละ 615,000 บาท เพื่อติดตั้งในพื้นท่ี
หมู่ท่ี 2 บ้านโฮ่ง จำนวน 2 แห่ง  
1. วัดบ้านโฮ่งหลวง  
2. โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์  

1,230,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Warter Purifying Unit)  
ซึ่งโครงการขาดหนังสือยินยอม/อนุญาตการใช้พืน้ท่ี 
ไม่แสดงความพร้อมดำเนินโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลำพูน หน้า 28/28 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 จัดซื้อระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำประปา  
บ้านห้วยห้า หมู่ท่ี 7  
ตำบลบ้านโฮ่ง  
อำเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดลำพูน 

ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Warter 
Purifying Unit) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค 
(SMART PURE COMPACT) จากบัญชี
นวัตกรรมไทย จำนวน 1 ระบบ  
เพื่อติดตั้งบ้านห้วยห้า หมู่ท่ี 7 

615,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Warter Purifying Unit)  
ซึ่งโครงการขาดหนังสือยินยอม/อนุญาตการใช้ 
พื้นท่ี ไม่แสดงความพร้อมดำเนินโครงการ 

  

76 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านแม่แนต  
หมู่ท่ี 8 ตำบลแม่ตืน  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร  
หนา 0.03 เมตร มีพื้นท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร  

388,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเวียงแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซึ่งโครงการขาด 
แบบรูปรายการ ปร.4-5 ไม่แสดงความพร้อม 
ดำเนินโครงการ 

  

รวม 76 โครงการ 198,884,804  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดล าปาง

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดล าปาง 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ล ำปำง 608,419,472 168 574,074,625 64 298,869,440 104 275,205,185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 1/22 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดล าปาง 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ต าบลเมืองยาว 

1. ประชุมคณะท างาน (2,800 บาท) 
2. อบรมการปลูกผกัปลอดเคมี แก่ผูพ้ิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุต าบลเมืองยาว  
จ านวน 120 คน 1 วัน (18,600 บาท) 
3. ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมกั
ชีวภาพจากขยะเปียก แก่กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 88 คน 1 วัน (14,400 บาท) 
4. อบรมการเพาะเห็ดฟาง แก่กลุ่มเปูาหมาย  
จ านวน 70 คน 1 วัน (12,600 บาท)  
5. พัฒนาแพคเก็จสินค้าเพื่อสขุภาพ  
แก่กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 60 คน 1 วัน   
(10,600 บาท) 
6. อบรมส่งเสริมการตลาด และการตลาด
ออนไลน์ บนเฟสบุ๊ค และ อินสตาแกรม แก่
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 50 คน (8,600 บาท) 
7. จัดแสดงผลิตภัณฑ์และประกวด
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ (24,500 บาท) 
8. สรุปผลโครงการ (2,500 บาท) 

94,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เมืองยาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ด้วยการอบรมอาชพี การปลกูผัก 
ปลอดเคมี การท าปุย๋อินทรียแ์ละน้ าหมกัชีวภาพ 
การเพาะเห็ด การท าแพคเกจสินค้า การท าตลาด
ออนไลน์ และออฟไลน์ รวมถึงการจัดแสดงและ
ประกวดการท าอาหารเพือ่สุขภาพ กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ต าบลเมืองยาว รวม 588 คน คาดว่าจะสามารถ
เพิ่มรายได้แก่กลุ่มคนพกิารต าบลเมืองยาว  
40,000 บาทต่อป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
ส าหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารด าเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดล าปาง 
3. ปรับลด 5,800 บาท เนื่องจากรายการ
งบประมาณไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
ส านักงบประมาณ คงเหลือวงเงินเห็นควรสนับสนุน 
88,800 บาท 

88,800 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 2/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาชีพระยะสั้น 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชพี 
ระยะสั้น การท าน้ ามันสมุนไพรบ าบัดใหก้ับ
ประชาชนผู้สูงอายุในชุมชนต าบลแม่พรกิ 
จ านวน 50 คน  

67,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่พริก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ด้วยการอบรมการท าน้ ามันสมุนไพร
บ าบัด น้ ามันเหลอืง น้ ามันเขียว กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชนผู้สูงอาย ุจ านวน 50 คน ช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถสร้างรายได้จากการท าผลิตภัณฑ์จ าหน่าย 
และเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอาย ุ3,000 บาทต่อปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
ส าหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารด าเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดล าปาง 

67,300 

3 ส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

ฝึกอบรมการท ากระเป๋าผา้ด้นมือให้กบั
กลุ่มเปูาหมาย 20 คน จ านวน 3 วัน  

50,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสบปราบ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ด้วยการอบรมการท ากระเปา๋ผ้าด้นมือ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลสบปราบ จ านวน 20 คน ช่วยให้
ประชาชนสามารถน าความรู้ไปเป็นอาชพีเสริม 
สร้างรายได้จากการท าผลิตภัณฑ์จ าหน่าย  
เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเปูาหมาย 50,400 บาทต่อป ี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
ส าหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารด าเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดล าปาง 

50,400 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ปรับปรุงสะพานทางเดิน 
พร้อมบานระบายฝาย 
แม่มอน อันเนื่องมาจากพระ
ราชดาร ิต าบลวิเชตนคร 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

1.1. กิจกรรมขุดลอกหนา้ฝาย-งานคันกั้นน้ า 
1.2. กิจกรรมสะพานทางเดินพร้อมบาน
ระบาย 

4,800,000  จังหวัดล าปาง โครงการชลประทาน
ล าปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอก และปรับปรุงสะพานทางเดินพร้อม
บานระบายฝายแม่มอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการส่งน้ า  
และพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการใน
พื้นที่เพาะปลูกข้าว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
1,200 คน และพื้นทีก่ารเกษตรจ านวน 1,200 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

4,800,000 

5 ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝาย 
แม่มอนฝั่งซ้าย (เหมืองทุ่งกาน) 
ต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง 

1.1. กิจกรรมรางริน กวา้ง 1.00 เมตร  
สูง 1.60 เมตร ยาว 366 เมตร 
1.2. กิจกรรมอาคารรับน้ า จ านวน 1 แห่ง 

4,600,000  จังหวัดล าปาง โครงการชลประทาน
ล าปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายแม่มอนฝั่งซ้าย  
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพในการส่งน้ า 
และพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการใน
พื้นที่เพาะปลูกข้าว กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
500 คน และพื้นที่การเกษตรจ านวน 800 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

4,600,000 

6 ปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ า
ห้วยเปูง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ระยะ 3 ต าบล
ทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

1.1. กิจกรรมรางริน สูง 0.70 เมตร กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 370 เมตร 
1.2. กิจกรรมท่อส่งน้ าเข้านาของรางริน 
จ านวน 4 แห่ง 
1.3. กิจกรรมท่อลอดถนน จ านวน 2 แห่ง 
1.4. กิจกรรมอาคารปากคูซอยแบบที่ 2  
จ านวน 1 แห่ง 

3,700,000  จังหวัดล าปาง โครงการชลประทาน
ล าปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบส่งน้ า อา่งเก็บน้ าห้วยเปูง  
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพในการส่งน้ า 
และพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการใน
พื้นที่เพาะปลูกข้าว กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
640 คน และพื้นที่การเกษตรจ านวน 1,200 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

3,700,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝาย 
แม่ปาน (เหมอืงทุ่งหลง) 
ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง 

1.1. งานดินขุด-ถมบดอัดแน่นไม่น้อยกวา่ 
95% 
1.2. กิจกรรมอาคารรับน้ า แบบที ่2 จ านวน 
1 แห่ง 
1.3. กิจกรรมรางริน กวา้ง 1.00 เมตร สูง 
0.80 เมตร ยาว 366 เมตร 
1.4. กิจกรรมอาคารแบ่งน้ า จ านวน 2 แห่ง 
1.5. กิจกรรมท่อส่งน้ าเข้านาแบบรางริน 
จ านวน 9 แห่ง 

4,200,000  จังหวัดล าปาง โครงการชลประทาน
ล าปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายแม่ปาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการส่งน้ า และพัฒนา
แหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่
เพาะปลูกขา้ว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
700 คน และพื้นที่การเกษตรจ านวน 400 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

4,200,000 

8 ซ่อมแซมท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ า
แม่ทรายค า ต าบลต้นธงชัย  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

1.1. ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ าพร้อมอาคาร
ประกอบ กม.2+000-2+700 ความยาว  
700 เมตร  
1.2. ซ่อมแซมท่อส่งน้ าเข้านาระบบท่อ  
จ านวน 13 แห่ง 
1.3. ซ่อมแซมเสาแนวท่อส่งน้ า จ านวน  
45 ต้น 

1,050,000  จังหวัดล าปาง โครงการชลประทาน
ล าปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ าแมท่รายค า  
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพในการส่งน้ า 
และพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการใน
พื้นที่เพาะปลูกข้าว กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
80 คน และพื้นที่การเกษตรจ านวน 600 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,050,000 

9 ซ่อมแซมระบบส่งน้ าอ่างเก็บ
น้ าแม่เรียง (ฝายทุ่งเสือ)  
กม.1+110 - กม.1+390 
ต าบลสบปราบ อ าเภอ 
สบปราบ จังหวัดล าปาง 

1.1. ซ่อมแซมระบบส่งน้ าเดิมของอ่างเก็บ
น้ าแม่เรียง ให้เป็นรางริน ขนาด กวา้ง 0.70 
เมตร สูง 0.70 เมตร ความยาว 280 เมตร 
1.2. ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ าเข้านาในระบบ
ส่งน้ า จ านวน 5 แห่ง  

2,225,000  จังหวัดล าปาง โครงการชลประทาน
ล าปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าแม่เรียง  
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพในการส่งน้ า 
และพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการใน
พื้นที่เพาะปลูกข้าว กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
115 คน และพื้นที่การเกษตรจ านวน 639 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

2,225,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย 
ทุ่งหลวงตะวันออก  
อ่างเก็บน้ าแม่กึ๊ด  
ความยาว 240 เมตร 
ต าบลทุ่งงาม อ าเภอ 
เสริมงาม จังหวัดล าปาง 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย ทุ่งหลวงตะวันออก  
อ่างเก็บน้ าแมก่ึ๊ด ขนาด กว้าง 1.00 เมตร  
สูง 0.80 เมตร ความยาว 240 เมตร  
ทรบ.ปากคลอง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  
สูง 0.80 เมตร 

2,100,000  จังหวัดล าปาง โครงการชลประทาน
ล าปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย ทุ่งหลวง
ตะวันออก อ่างเก็บน้ าแมก่ึ๊ด เพื่อเพิ่มศกัยภาพและ
ประสิทธิภาพในการส่งน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความตอ้งการในพื้นที่เพาะปลูกข้าว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 150 คน และพื้นที่
การเกษตรจ านวน 300 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

2,100,000 

11 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย 
LMC กม.1+600 ถึง กม.
2+000 อ่างเก็บน้ าแม่ทาน 
ต าบลแม่กวัะ อ าเภอ 
สบปราบ จังหวัดล าปาง 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย LMC กม.1+600 
ถึง กม.2+000 อ่างเก็บน้ าแม่ทาน ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ความยาว 
400 เมตร 

1,700,000  จังหวัดล าปาง โครงการชลประทาน
ล าปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมคลองส่งน้ าสาย LMC กม.1+600 
ถึง กม.2+000 อ่างเก็บน้ าแม่ทาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการส่งน้ า และพัฒนา
แหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่
เพาะปลูกขา้ว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
200 คน และพื้นที่การเกษตรจ านวน 300 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,700,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างระบบกระจายน้ า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
จากสระน้ าบ้านแพะ 
หนองแดง ต าบลทุ่งฝาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

กิจกรรม 1 ก่อสร้างระบบกระจายน้ าดว้ย
พลังงานแสงอาทิตย์จากสระน้ าบา้นแพะ
หนองแดง  ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 44,746,500 บาท 
กิจกรรม 2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ าดว้ย
พลังงานแสงอาทิตย์บ้านจอมปิง หมู่ที ่5 
ต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
38,282,000 บาท 
กิจกรรม 3 ก่อสร้างระบบกระจายน้ าดว้ย
พลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดั
ล าปาง 20,519,900 บาท 
รายละเอียด ประกอบด้วย 
1. ท่อส่งน้ า HDPE (ประเภทท่อผนังหลาย
ชั้น) Dia 200 มิลลิเมตร ชั้น PN16 (PE100) 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,321 เมตร 
พร้อมอาคารประกอบ 
2. ท่อส่งน้ า HDPE (ประเภทท่อผนังหลาย
ชั้น) Dia 315 มิลลิเมตร ชั้น PN16 (PE100) 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,015 เมตร 
พร้อมอาคารประกอบ 
3. ระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า  4 กิโลวตัต์ 
(ไม่มีถังแชมเปญ) พร้อมท่อส่งน้ า PVC 
ความยาว 50 เมตร จ านวน 6 แห่ง 
4. ระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ 
(แบบเสริมประสิทธิภาพ) พร้อมท่อส่งน้ า 
PVC ความยาว50 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
5. ระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต ์จ านวน 3 ชุด 
“COMBO” พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 แห่ง 

103,548,400   จังหวัดล าปาง  ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 1 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบกระจายน้ าดว้ยพลังงาน
แสงอาทิตย ์เพื่อเสริมน้ าต้นทุนระบบประปา  
ในการเพาะปลกูข้าว ล าไย พริก หอมแดง 
กระเทียม ถั่วลิสง สับปะรด ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย 
และละหุ่ง รวมทั้งใช้ในการเลี้ยงสัตว์ กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน 2,291 ครัวเรือน / 9,164 คน  
ความจุกกัเก็บน้ าเพิ่มขึ้น 592,000 ลูกบาศก์เมตร 
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 1,700 ไร่ เกิดการจา้ง
แรงงานในชุมชน 60 คนๆละ 315 บาท จ านวน 
180 วัน เป็นเงิน 3,402,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

103,548,400 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    6. ระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ (แบบเสริมประสิทธิภาพ) 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 แห่ง) 
7. ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ  
100 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 9 ถัง 
8. ฝายเสริมระบบนิเวศ จ านวน 5 แห่ง 
9. อาคารระบบกรองน้ าผิวดินขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวน 1 แห่ง 

            

13 ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
ล าเหมืองทุ่งเด่นใต้  
บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1  
ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พรกิ 
จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองทุ่งเด่นใต้  
ช่วงที่ 1 ปากเหมืองกวา้งเฉลี่ย 1.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ท้องเหมืองกว้าง 0.40 
เมตร ความยาว 390 เมตร  
ช่วงที่ 2 ปากเหมืองกวา้งเฉลี่ย 1.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ท้องเหมืองกว้าง 0.40 
เมตร ความยาว 150 เมตร 

244,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลแม่พริก  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ด้วย
การก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองทุ่งเด่นใต้  
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการส่งน้ า  
และพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ในพื้นที่เพาะปลูกข้าว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
727 คน และพื้นที่การเกษตรจ านวน 625 ไร่ สามารถ
เพิ่มปริมาณน้ าได้ไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

244,000 

14 ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่ง
ถาวรแบบกล่องลวดตาข่าย
บรรจุหิน (Gabion)  
บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 ต าบล
แม่พริก อ าเภอแม่พริก 
จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าขนาดฝายกวา้ง  
3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.50 เมตร 

300,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลแม่พริก  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกกัเก็บน้ า บรรเทาปัญหาภยัแล้ง และ
พัฒนาแหล่งน้ าให้เพยีงพอต่อความต้องการในพื้นที่
เพาะปลูกขา้ว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
1,030 คน สามารถเพิ่มปริมาณน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
135 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

300,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 8/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนน้ าล้นแควผกั
หละ บ้านแม่แสลม หมู่ที่ 6 
ต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง  

ก่อสร้างถนนน้ าล้น คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 1.00 เมตร  

966,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
เวียงมอก  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนน้ าล้น คสล. เพื่อขนส่งผลผลิต
ข้าวอินทรยี์ ปลาส้ม ขมิ้นชัน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,030 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

966,000 

16 ขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปาหมู่บ้าน  
บ้านหัวน้ าพัฒนา หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน  
จังหวัดล าปาง 

ขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปาหมู่บ้าน  
งานระบบท่อจ่ายน้ าประปา  
ยาว 1,660.00 เมตร 

420,400   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่มอก  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขยายเขตระบบจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 477 คน มีน้ าประปา
เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง สามารถเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่ายครัวเรือนในภาวการณ์ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

420,400 

17 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านแม่ปะแพะ  
หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ปะ อ าเภอ
เถิน จังหวัดล าปาง 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  
ขุดวางบ่อซีเมนต์ และปั๊มน้ าขนาด 5 แรง 

142,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ปะ  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น ขุดวางบ่อ
ซีเมนต์ และปั๊มน้ าขนาด 5 แรง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 510 คน มีน้ าประปาเพือ่อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง สามารถเพิ่มรายได้/ลดรายจ่าย
ครัวเรือนในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

142,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 9/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างรางรินคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (เหมืองนาย 
ค าแสน บุญยืน) หมู่ที่ 4  
บ้านหนองวัวแดง ต าบล 
นายาง อ าเภอสบปราบ 
จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  

341,300   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนายาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกกัเก็บน้ าบรรเทาปัญหาภัยแลง้ และ
พัฒนาแหล่งน้ าให้เพยีงพอต่อความต้องการในพื้นที่
เพาะปลูกขา้ว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
195 คน พื้นที่รับประโยชน ์3,000 ไร่ สามารถ 
เพิ่มปริมาณการไหลของน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 56 
ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

341,300 

19 ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1  
บ้านสันดอนแกว้ ต าบล 
สันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง 

วางท่อประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
2 นิ้ว และ 1 นิ้ว ความยาวรวม 2,856.00 
เมตร 

778,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลสิริราช  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 583 คน มีน้ าประปา
เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง สามารถเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่ายครัวเรือนในภาวการณ์ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

778,000 

20 ปรับปรุงท่อประปาหมู่บา้น  
บ้านห้วยน้ าเค็ม หมู่ที ่7  
ต าบลเสด็จ อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง 

ปรับปรุงท่อประปา โดยวางท่อพวีีซี ขนาด  
3 นิ้ว และ 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไมน่้อย
กว่า 3,735.00 เมตร 

749,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเสด็จ  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 499 คน  มีน้ าประปา
เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง สามารถเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่ายครัวเรือนในภาวการณ์ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

749,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 10/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ปรับปรุงท่อประปาหมู่บา้น  
บ้านปงชัย หมู่ที่ 11 และ
บ้านปงชัยพัฒนา หมู่ที่ 17 
ต าบลเสด็จ อ าเภอ 
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ปรับปรุงท่อประปา โดยวางท่อพวีีซี ขนาด  
4 นิ้ว และ 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาว 
ไม่น้อยกวา่ 4,785.00 เมตร 

2,859,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเสด็จ  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,222 คน 
มีน้ าประปาเพือ่อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถงึ สามารถ
เพิ่มรายได้/ลดรายจ่ายครัวเรือนในภาวะการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

2,859,000 

22 ปรับปรุงท่อประปาหมู่บา้น  
บ้านห้วยหลวงพัฒนา  
หมู่ที่ 15 ต าบลเสด็จ อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ปรับปรุงท่อประปา โดยวางท่อพีวีซี ขนาด  
4 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวรวม 2,400.00 เมตร 

880,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 229 คน มีน้ าประปา
เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง สามารถเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่ายครัวเรือนในภาวการณ์ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

880,000 

23 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านท่าส้มปอุย หมู่ที่ 1  

ปรับปรุงท่อประปา โดยวางท่อพวีีซี 
ระยะทางโดยประมาณ 3,280 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ 

617,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งฝาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 900 คน มีน้ าประปา
เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง สามารถเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่ายครัวเรือนในภาวการณ์ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

617,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 11/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8  

เปลี่ยนท่อเมนประปา ระยะทาง 856 เมตร  
พร้อมวัสดุและอปุกรณ์ 

828,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งฝาย  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน มีน้ าประปา
เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง สามารถเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่ายครัวเรือนในภาวะการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

828,000 

25 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านบ้านกลาง หมู่ 6  

วางท่อ PVC 4 นิ้ว ความยาวรวม 1,864 เมตร  
วางท่อ PVC 3 นิ้ว ความยาวรวม 1,972 เมตร  
วางท่อ PVC 2 นิ้ว ความยาวรวม 1,720 เมตร  

1,157,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งฝาย  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน มีน้ าประปา
เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง สามารถเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่ายครัวเรือนในภาวการณ์ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,157,000 

26 ก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัว U  
เหมืองหลวง บ้านทุ่งผึ้ง  
หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รูปตัว U ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 640 เมตร  

1,213,600   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
ทุ่งผึ้ง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
บรรเทาปัญหาภยัแล้ง และพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความตอ้งการในพื้นที่เพาะปลูกข้าว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 1,260 คน สามารถ
เพิ่มปริมาณน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 640 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,213,600 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 12/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างอาคารปูองกันตลิ่ง
พังชนิดเรียงหินบรรจุกล่อง
ลวดเหล็กห้วยแม่มา่  
บ้านน้ าหลง หมู่ที ่6 ต าบล
วังซ้าย อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง เพือ่รองรับ
การฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางการเศรษฐกิจ 

ก่อสร้างอาคารปูองกันตลิ่งพังฯ หว้ยแมม่่า 
บ้านน้ าหลง หมู่ที ่6 ต าบลวังซ้าย อ าเภอ 
วังเหนือ จังหวัดล าปาง 

1,990,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างอาคารปูองกันตลิ่งพัง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการระบายน้ า บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
และพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการใน
พื้นที่เพาะปลูกข้าว คาดวา่สามารถเพิ่มรายได้และ
ลดค่าใช้จ่าย ครัวเรือนละ 1,000 บาทตอ่เดือนต่อปี 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 438 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,990,000 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ทางเข้าหนองแขม บ้านวังผู 
หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ปุ อ าเภอ
แม่พริก จังหวัดล าปาง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร 

489,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลแม่ป ุ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อขนส่งผลผลิต
ข้าวอินทรยี์ ขา้วไรซ์เบอรี่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 3,860 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

489,000 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านแม่ป ุหมู่ที่ 6 ถึงบ้าน
โปุงขาม หมู่ที ่4 ต าบลแม่ปุ 
อ าเภอแมพ่ริก  
จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร  
ยาว 433 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,165 
ตารางเมตร 

1,116,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลแม่ป ุ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อขนส่งผลผลิต
ข้าวอินทรยี์ ขา้วไรซ์เบอรี่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,004 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,116,000 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ 10 เช่ือม  
หมู่ 2 สายทางถนนแม่ถอด-
กม.3 ถึงถนนน้ าล้น  
บ้านแม่ถอดใต้ หมู่ที ่10 
ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 496 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,984 
ตารางเมตร  

1,144,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ถอด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อขนส่งผลผลิต
ข้าวอินทรยี์ ปลาส้ม ขมิ้นชัน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,509 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,144,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 13/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสายบา้น
เด่นชัย หมู่ที่ 5 เช่ือมบ้าน
แม่วะแล้ง หมู่ที่ 4 ต าบล 
แม่วะ อ าเภอเถิน จังหวัด
ล าปาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

1,099,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วะ  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อขนส่งผลผลิต
ข้าวอินทรยี์ ปลาส้ม ขมิ้นชัน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,099,000 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เช่ือม 
หมู่ที่ 10 บริเวณตลาดปูาปูอ 
ถึงถนนน้ าล้น บ้านแม่ถอด 
หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ถอด 
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 371.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,484 ตารางเมตร  

856,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ถอด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อขนส่งผลผลิต
ข้าวอินทรยี์ ปลาส้ม ขมิ้นชัน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,509 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

856,000 

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ขามแดง หมู่ 6 ต าบลห้าง
ฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง (บริเวณสายทางหน้า
วัดขามแดง เชื่อมต่อถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ฯ) 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ช่วงที่ 1 ยาว 46 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 359.84 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 255 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,020 ตารางเมตร 

537,900   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
ห้างฉัตรแม่ตาล  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อขนส่งผลผลิตข้าว กลุ่มเปาูหมายเปน็ประชาชน 
800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

537,900 

34 ซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วย 
ASPHALTIC CONCRETE 
หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5  

ซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วย ASPHALTIC 
CONCRETE หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
3,925 เมตร 

8,071,473   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อขนส่งผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลว้ยหอม และกระเทียม 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 852 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

8,071,473 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 14/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 
ช่วง ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาวรวม 290 เมตร  

656,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล้วยหอม และกระเทียม 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 746 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

656,000 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 
ช่วง ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาวรวม 658 เมตร พร้อม 
วางท่อคอนกรีตส าเร็จรูปสี่เหลี่ยม จ านวน  
7 เมตร  

1,543,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล้วยหอม และกระเทียม 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 423 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,543,000 

37 ซ่อมสร้างผิวทางด้วย 
ASPHALTIC CONCRETE 
หมู่ที่ 4  

ซ่อมสร้างผิวทางด้วย ASPHALTIC 
CONCRETE ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร จ านวน 3 ช่วง ความยาว
รวม 2,085 เมตร  

2,810,090   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทาง เพื่อขนส่งผลผลิตข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ กล้วยหอม และกระเทียม กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน 852 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

2,810,090 

38 ซ่อมสร้างผิวทางด้วย 
ASPHALTIC CONCRETE 
บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ต าบล
วังทอง อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

ซ่อมสร้างผิวทางด้วย ASPHALTIC 
CONCRETE ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร จ านวน 3 ช่วง ความยาว
รวม 1,375 เมตร  

1,853,177   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทาง เพื่อขนส่งผลผลิตข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ กล้วยหอม กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
727 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,853,177 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 15/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 6 
ช่วง ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาวรวม 955 เมตร  

2,160,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล้วยหอม กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 671 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

2,160,000 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านทุ่งรวงทอง 
หมู่ที่ 12 และบ้านแพะ  
หมู่ที่ 4 ต าบลสบปราบ 
อ าเภอสบปราบ จังหวัด
ล าปาง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 และบ้านแพะ  
หมู่ที่ 4 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 690.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 2,070.00 ตารางเมตร  
พร้อมปูายโครงการ  

864,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
ผลผลิตข้าว กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 400 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

864,000 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (วงแหวนรอบ
นอก) หมู่ที ่6 บ้านนาไม้แดง 
ต าบลนายาง อ าเภอ 
สบปราบ จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

444,100   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนายาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
ผลผลิตข้าว กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 4,612 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

444,100 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (จุดที่ 1 เลียบ
แม่น้ าวัง ) (จุดที่ 2 ซอยนาย
อุดม อินทร์จันทร์) หมู่ที ่4 
บ้านหนองววัแดง ต าบล 
นายาง อ าเภอสบปราบ 
จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,220.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 4,880.00 ตารางเมตร  
จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,005.00 ตารางเมตร 

2,887,600   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนายาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
ผลผลิตข้าว กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 4,612 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

2,887,600 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 16/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายบ้านแก่น-
บ้านนาไม้แดง) หมู่ที่ 7 บ้าน
แก่น ต าบลนายาง อ าเภอ
สบปราบ จังหวัดล าปาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800.00 
ตารางเมตร 

1,866,100   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนายาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
ผลผลิตข้าว กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 4,612 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,866,100 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่เฟือง  
หมู่ที่ 7 และบ้านหว้ยลกึ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย 
รายละเอียดตามมาตราฐาน
ทางหลวงส าหรับ อทป.  
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเอื้อม 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000  
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย รายละเอียด 
ตามมาตราฐานทางหลวงส าหรับ อทป. 

7,029,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเอื้อม  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
ผลผลิตสับปะรด ข้าว กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน 
1,136 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

7,029,000 

45  ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที ่5 
ต าบลบ้านแลง อ าเภอ 
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 1,050.00 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

528,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแลง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
ผลผลิตข้าว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 702 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

528,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 17/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เป็นถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทาง ลป.ถ. 68-052  
ถนนบ้านสวนสัก 3 หมู่ที่ 3 
บ้านห้วยทาก อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 195 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 780 ตารางเมตร 

314,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหวด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ขนส่งผลผลิตกระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,509 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

314,000 

47 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายทาง ลป.ถ. 
68-058 ถนนบ้านหวด 5 
หมู่ที่ 2 บ้านหวด อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 

290,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหวด  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ขนส่งผลผลิตกระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 699 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

290,000 

48 ปรับปรุงผิวจราจร 
Asphaltic Concrete 
(Overlay) แล้วบดทับ 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยท าการลาดยาง 
Asphaltic Concrete (Overlay)  
แล้วบดทับ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 870 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 3,480 ตารางเมตร พร้อม 
ปูายมาตรฐานโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

1,442,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งฮั้ว  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 550 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,442,000 

49 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย ลป.ถ. 73-017 
ถนนสายบ้านแม่ตา - แม่ตา
แพะ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1  
ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 353.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน 
ไม่น้อยกวา่ 2,659 ตารางเมตร พร้อมจดัท า
ปูายโครงการฯ จ านวน 1 ปูาย 

1,015,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปงดอน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
เพื่อขนส่งผลผลิตข้าว กลุ่มเปาูหมายเปน็เกษตรกร 
1,049 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,015,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 18/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เช่ือมถนนทางหลวง 1157 
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง ต าบล 
บ้านขอ อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เช่ือมถนน
ทางหลวง 1157 หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 635 เมตร ความหนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร 

1,194,800   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านขอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อขนส่งผลผลิตข้าว กาแฟ สตรอเบอรร์ี่ และแมค
คาเดเมีย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 690 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

1,194,800 

51 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ดอนแกว้ หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองปาน อ าเภอ 
เมืองปาน จังหวัดล าปาง  

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,170.00 ตารางเมตร  

2,207,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลเมือง
ปาน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
ด้วยการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อขนส่งผลผลิตข้าว กาแฟ สตรอเบอรร์ี่ และ 
แมคคาเดเมีย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 937 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

2,207,000 

52 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต พร้อมอาคาร
ประกอบ ทางหลวงท้องถิ่น 
สายทาง ลป.ถ.1-0023 บ้าน
ท่าขัว - บ้านหว้ยไร ่ช่วง
บ้านวอแกว้ หมู่ที่ 3 ต าบล
วอแกว้ อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจรกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 2,160 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 21,040 ตารางเมตร 

8,350,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่ขนส่งผลผลิต
ข้าว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 4,200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

8,350,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 19/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต โดยวิธ ี
Pavement In-Place 
Recycling ทางหลวง
ท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-
0034 บ้านห้างฉัตร - บ้าน
วอแกว้ ชว่งบ้านแม่ฮาว  
หมู่ที่ 3 บ้านปางม่วง หมู่ที ่9 
ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ 
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจรกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 6,170 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 33,935 ตารางเมตร 

16,950,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่ขนส่งผลผลิต
ข้าว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 11,242 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

16,950,000 

54 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวธิ ีPavement 
In-Place Recycling ทาง
หลวงท้องถิ่น สายทาง 
ลป.ถ.1-0060 บ้านฮ่องลี่ - 
บ้านสาแพะ ชว่งบ้านสาแพะ 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านสา 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง   

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
1. ขนาดผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.05 เมตร  
2. ขนาดผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 22,200 ตารางเมตร 

9,600,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่ขนส่งผลผลิต
ข้าว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,664 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,600,000 

55 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวธิ ีPavement 
In-Place Recycling ทาง
หลวงท้องถิ่น สายทาง 
ลป.ถ.1-0067 บ้านปงวัง - 
บ้านทุ่งห้า ชว่งบ้านปงวัง 
หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งห้า  หมู่ที่ 
8 ต าบลวังทรายค า อ าเภอ
วังเหนือ จังหวัดล าปาง  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 21,000 ตารางเมตร 

9,700,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่ขนส่งผลผลิต
ข้าว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 4,164 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,700,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 20/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling ทาง
หลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.
1-0047 บ้านนาโปุง - บ้าน
ปากกอง ช่วงบ้านนาโปุง  
หมู่ที่ 6 - บ้านสันปุาหนาด 
หมู่ที่ 5 ต าบลนาโปุง อ าเภอ
เถิน จังหวัดล าปาง  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจร 
กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 2,140 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,940 
ตารางเมตร 

8,400,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อขนส่งผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
4,812 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

8,400,000 

57 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling ทาง
หลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.
1-0046 บ้านปุาตาล - บ้าน
นาริน ช่วงบ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 
7 ต าบลนาโปุงอ าเภอเถิน - 
บ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 
ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก 
จังหวัดล าปาง  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจรกว้าง 
6.00 - 8.00 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  17,540 
ตารางเมตร 

10,760,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อขนส่งผลผลิต
ข้าวอินทรยี์ ขา้วไรซ์เบอรี่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 6,532 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

10,760,000 

58 ซ่อมสร้างทางหลวงท้องถิ่น 
สายทาง ลป.ถ.1-0035  
บ้านหนองน้อย-บ้านสถานี 
ช่วงบ้านหนองน้อย หมู่ที ่1 
ต าบลหนองหล่ม  -  
บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดล าปาง   

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
1. ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
8.00 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 8,080 ตารางเมตร  
2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีPavement 
In-Place Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,160 ตารางเมตร 

8,180,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่ขนส่งผลผลิต
ข้าว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 11,252 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

8,180,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 21/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น 
สายทาง ลป.ถ 1-0045 ต าบล
เสริมซ้าย - ต าบลเสริมกลาง 
ช่วงบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 
ต าบลเสริมกลาง – บ้าน 
ดงหนองจอก หมู่ที่ 9 ต าบล
เสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,100 
ตารางเมตร 

10,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่ขนส่งผลผลิต
ข้าว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 6,880 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

10,000,000 

60 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัทต์ 
คอนนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling ทางหลวงท้องถิ่น 
สายทาง ลป.ถ.1-0023 บ้าน
ท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้าน
ทุ่งหก หมู่ที่ 5 ต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง  

ซ่อมถนนลาดยางผิวจราจร ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 22,400 ตารางเมตร 

9,700,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟัทต์คอนกรีต เพื่อขนส่งผลผลิตสับปะรด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 4,200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,700,000 

61 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling ทาง
หลวงท้องถิ่น สายทาง  
ลป.ถ.1-0028 พหลโยธิน –  
วัดม่อนพญาแช่ ช่วง 
ศาลากลางจังหวัดล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจรกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 22,400 ตารางเมตร 

9,700,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อขนส่งผลผลิตข้าว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 10,464 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,700,000 



 เห็นควรสนับสนุน ล าปาง หนา้ 22/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ปรับปรุงระบบส่งน้ า  
(แม่เลียบขวา) ฝายแม่มอน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ต าบลวิเชตนคร อ าเภอ 
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

ปรับปรุงระบบส่งน้ า 
1. กิจกรรมรางริน กว้าง 0.80  เมตร สูง 
1.00 เมตร ยาว 466 เมตร 
2. กิจกรรมท่อส่งน้ ารางริน จ านวน 6 แห่ง 
3. กิจกรรมสะพานน้ า จ านวน 1 แห่ง 

9,800,000  จังหวัดล าปาง   โครงการชลประทาน
ล าปาง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบส่งน้ า (แม่เลียบขวา)  
ฝายแม่มอน เพื่อบรรเทาปัญหาภยัแล้ง และพัฒนา
แหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่
เพาะปลูกขา้ว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
1,000 คน สามารถเพิ่มปริมาณการไหลของน้ าได้ 
ไม่น้อยกวา่ 2,237 ลูกบาศก์เมตรต่อครัง้ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,800,000 

63 ซ่อมแซมท้ายทางระบาย 
น้ าล้น (Spillway) อ่างเก็บ
น้ าห้วยแม่ค่อม  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

1. ขุดลอกตะกอนดินท้ายทางระบายน้ าล้น
ด้วยเครื่องจักร พร้อมค่าขนย้าย  
ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร ปริมาณงานดิน 
763 ลูกบาศก์เมตร (อ่างเก็บน้ ามีปริมาณ 
น้ าไหลเข้าอ่าง 8,303,000 ลูกบาศก์เมตร 
โดยอ่างมีความจุ 1,356,000 ลูกบาศก์เมตร) 
2. เรียงกล่องท้ายระบายน้ าล้น  
กล่อง GABIONS จ านวน 100 กล่อง  
กล่อง MATTRESS จ านวน 40 กล่อง 

497,000  จังหวัดล าปาง   โครงการชลประทาน
ล าปาง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมท้ายทางระบายน้ าล้น (Spillway) 
อ่างเก็บน้ าหว้ยแม่ค่อม เพื่อบรรเทาปัญหาภยัแล้ง 
และพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการใน
พื้นที่เพาะปลูกสบัปะรด ขา้ว กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 294 คน ปริมาณน้ าไหลเข้าอา่ง 
8,303,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

497,000 

64 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าแม่ปั๊ด 
RMC ระยะ 2 ต าบลนาแส่ง 
อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง 

1. ซ่อมแซมรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 1.10 เมตร สูง 1.00 เมตร 
ความยาว 400 เมตร 
2. กิจกรรมท่อส่งน้ าเข้านาของรางริน 
จ านวน 1 แห่ง 

3,200,000  จังหวัดล าปาง   โครงการชลประทาน
ล าปาง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ าแม่ปั๊ด เพื่อบรรเทา
ปัญหาภยัแล้ง และพัฒนาแหล่งน้ าให้เพยีงพอต่อ
ความต้องการในพื้นที่เพาะปลูก ข้าว กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 137 คน สามารถเพิ่มปรมิาณ 
การไหลของน้ าได้ไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร
ต่อคร้ัง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

3,200,000 

รวม 64 โครงการ 298,875,240  298,869,440 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดล าปาง 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดลําปาง 

1. ฝึกอบรมหลักสูตรการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนเชิงบูรณาการ : CBT Integrated 
(248,750 บาท) แก่ผู้ประกอบการ และ
บุคลากรผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียว ใน  
4 หัวข้อ 
- การประเมินศักยภาพชุมชน 
- การบริหารจัดการการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน 
- การตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
- มาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย และ
มาตรฐานด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2. ประเมินศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชมุชน 
(330,250 บาท) 

579,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
อบรมหลักสูตรการท่องเท่ียว และประเมินศักยภาพ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถงึการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

2 ประชาสัมพันธ์เส้นทางและ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ลําปาง 

1. ผลิต วีดีทัศน์ คลิปวีดีโอ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเท่ียวภายใน
จังหวัด 1 เส้นทาง ความยาวไม่น้อยกวา่  
3 นาที ไม่น้อยกวา่ 4 แหล่งท่องเที่ยว 
2. จัดทําเพจเฟสบุ๊ค พร้อมภาพถ่าย  
ไม่น้อยกวา่ 100 ภาพ พร้อมคลิปวีดีโอ  
ไม่น้อยกวา่ 1 คลิป 
3. ประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊ค โดยให้มี
จํานวนผู้เข้าถึงไม่น้อยกวา่ 1,000,000 คน 

500,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ดําเนินการผลิตวีดีทัศน์ คลิปวีดีโอ พร้อมจัดทําเพจ
เฟสบุ๊ค พร้อมภาพถ่าย เพื่อประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียว ซ่ึงไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก 

จัดกิจกรรมแสดงและจาํหน่ายสินค้าใน
ประเทศ และจังหวัด รวมถึงประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวของจังหวัดลําปาง  
การแสดงและจําหน่ายสินค้า ประกอบดว้ย 
1) สินค้า OTOP 
2) สินค้า GI 
3) ผลิตภัณฑ์เซรามิก 
4) ผลิตภัณฑ์จากไม ้
5) ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
6) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
7) สินค้าบริการด้านการท่องเท่ียว 

4,500,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นจา้งเหมา 
จัดกิจกรรมแสดงและจาํหน่ายสินค้าในประเทศ 
และจังหวัด รวมถึงประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว  
ซ่ึงมีจํานวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมเป็นจํานวนมาก  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ OTOP และการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
จดจําและเขา้ถึงตลาดใน
ท้องถิ่น 

จ้างเหมาจัดกจิกรรมส่งเสริมช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และการ
ประชาสัมพันธ ์สร้างการรับรู้ จดจําและ
เข้าถึงตลาดในท้องถิ่น ภายใต้ชื่องาน 
"OTOP ชอปม่วน ผ้าเมือง ชวนกิ๋น ตี้
ลําปาง" จํานวนไม่น้อยกว่า 3 วัน ในงานจะ
ประกอบดว้ย 
1) บูธจัดแสดงและจําหนา่ยสินค้า จํานวน 
30 บูธ 30 ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยจัดโซน
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และมีโซน 
OTOP ชวนชิม 
2) กิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มา
จําหน่ายภายในงาน 
3) กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

450,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา 
จัดกิจกรรมแสดงและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
ซ่ึงมีจํานวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมเป็นจํานวนมาก  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 จัดแสดงและจําหนา่ยสินค้า
เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย จังหวัดลาํปาง 
ผสมผสานผลิตภัณฑ์ผ้าไทย
ในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด 
"ผักxผ้า market" 

จัดแสดงและจําหนา่ยสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัยจังหวัดลําปาง ผสมผสาน 
ผ้าไทยในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด  
"ผักxผ้า market" จํานวน 1 ครั้ง  
บริเวณศาลากลางจังหวัดลําปาง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
1) การแสดงและจาํหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 
2) การเผยแพร่ผ้าทอจากลายผ้า
พระราชทานสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ  
เจ้าฟูาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกญัญา  
"ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟูาสิริวัณณวรีฯ" 
3) การส่งเสริมการขาย  

120,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา 
จัดกิจกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย ์เกษตรปลอดภัย 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย พร้อมการ
เผยแพร่ผ้าทอ และส่งเสริมการขาย ซ่ึงมีจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

  

6 ศูนย์เตรียมพร้อมปูองกันภยั 
ห่วงใยนักท่องเที่ยว 

1. สํารวจเตรียมความพร้อมชุมชน และ
ประเมินศักยภาพชุมชน (44,200 บาท) 
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสา
ธารณภัยในชุมชน (การใช้เครื่องมือกู้ภัยใน
การปูองกันและระงับอัคคีภัย) จํานวน 13 
รุ่น ๆ ละ 60 คน (1,492,400 บาท)  

1,536,600  จังหวัดลําปาง สํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติเกีย่วกบัการใช้เครื่องมือกู้ภยั
ในการปูองกันและระงับอัคคีภัย ไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

  

7 เพิ่มศักยภาพการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชน
ท่ามะโอ 

1. จัดหารถรางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ชุมชนท่ามะโอ จํานวน 1 คัน ขนาด 24 ที่นั่ง 
เครื่องยนต์ 1,900 ซีซี (850,000 บาท) 
2. พัฒนาสื่อสารสนเทศชุมชนเพื่อยกระดับ
การท่องเที่ยวชุมชนท่ามะโอ (135,390 บาท) 
โดย  
2.1 จัดอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารชุมชนเพื่อ
เพิ่มทักษะด้านการใช้ภาพถ่ายในการเล่าเรื่อง 
โดยจัดหาอุปกรณ์ส่ือสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร  
2.2 จัดอบรมเพิ่มทักษะในการจัดทําและตัด
ต่อวิดีทัศน์ในการเล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอ 
จํานวน 20 คน 1 วัน 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากแก่ชุมชนท่ามะโอ (125,750 บาท) 

1,111,140  จังหวัดลําปาง สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลําปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ามะโอ 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อวัสดคุรุภัณฑ์ 
ได้แก่ รถราง กล้องถา่ยรูปดิจิทัล และคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน 
และเดิมชุมชนมีวัสดุครุภัณฑ์อยู่แล้ว  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 4/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 จัดแสดงงานศิลปะชุมชน 
"Art for love in 
Lampang" 

1. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  
(58,000 บาท) 
2. จัดงานศิลปะชุมชน "Art for Love in 
Lampang"  
2.1 จ้างเหมาจัดสถานที่ ประกอบด้วย  
การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ตกแต่ง  
และรื้อถอน (102,500) 
2.2 พิธีเปิดงาน (19,500 บาท) 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภายในงาน 
(ค่าพิธีกร/ค่าการแสดง 3 วัน) (45,000 บาท) 
2.4 การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ "Art of 
Love in Lampang" (16,000 บาท) 
2.5 การแถลงข่าวการจัดงาน (72,750 บาท) 
2.6 งานออกร้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  
ไม่น้อยกว่า 50 ราย (140,000 บาท) 
2.7 การอํานวยความสะดวก บริหารจัดการ  
และอื่น ๆ (30,000 บาท) 
2.8 การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล  
(6,250 บาท) 

499,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลําปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
แสดงศิลปะชุมชน พร้อมออกร้านจําหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  ซ่ึงไม่ระบุจํานวน
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน และมีจํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวนมาก อาจไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

  

9 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ใน
ชุมชน 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ในชุมชน ตําบลแม่พริก อําเภอ
แม่พริก จังหวัดลําปาง จํานวน 30 คน 
ระยะเวลา 5 วัน  (40,500 บาท) 
2. พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์เป็นการพัฒนาจุด
เช็คอิน จํานวน 3 จุด (298,500 บาท) 

339,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแม่พริก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการท่องเท่ียว และ
พัฒนาพื้นที่จุดเช็คอิน 3 จุด ซ่ึงงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการพัฒนาตกแต่งจุดเช็คอิน ไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 เตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณี จังหวัด
ลําปาง 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ/อปท. 
กํานัน ผู้ใหญ่บา้น กลุ่มวิสาหกิจทอ่งเที่ยว
โดยชุมชน ใน 6 อําเภอนําร่อง ได้แก ่อาํเภอ
เมือง เมืองปาน แม่เมาะ เกาะคา แจ้ห่ม 
และงาว อําเภอละ 100 คน รวม 600 คน 
อบรมอําเภอละ 1 วัน (600,600 บาท) 
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการระดบั 
ผอ.กลุ่ม/ ฝุายของส่วนราชการส่วนภูมภิาค 
ส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และสื่อมวลชนใน
จังหวัดลําปาง 1 ครั้ง จํานวน 150 คน 
(137,000 บาท) 
3. จัดทําสารคดีสั้น (VTR) แนะนําแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 6 อําเภอนาํร่อง อําเภอละ 
2 ตอน รวม 12 ตอน ๆ ละ ไม่เกิน 3 นาที 
(492,000 บาท) 
4. จัดทัศนศึกษาสื่อมวลชนสว่นกลางและ
ส่วนภูมิภาค ให้มาทัศนศึกษา ณ จังหวดั
ลําปาง จาํนวน 50 คน เป็นเวลา 2 วัน 
(สื่อมวลชนจากส่วนกลาง 16 คน จาก
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน พะเยา 
แพร่ และตาก รวม 34 คน) (359,080 บาท) 

1,588,680  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดอบรมให้
ความรู้กลุ่มข้าราชการ อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และกลุ่มวิสาหกจิชุมชน และบุคลากรส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค พร้อมจัดทําสารคดีแนะนาํแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงจัดให้สื่อมวลชนเข้ามาทัศนศึกษา
ในพื้นที่ ไม่ระบุจํานวนกลุ่มเปูาหมายที่ชดัเจน 
รวมถึงไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน 
สร้างรายได้ และการแก้ไขปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

11 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนของ
จังหวัดลําปางตามแนววิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

1. จัดมหกรรมสินค้าชุมชนท้องถิ่นลําปาง ณ 
ลานอเนกประสงค์ข้าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จาํนวน 5 วัน 
(3,000,000 บาท) 
2. จัดมหกรรมของดีและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวฯ ณ ลานหลุก หมู่ 12 ตําบล 
นาครัว อําเภอแม่ทะ จาํนวน 5 วัน 
(3,000,000 บาท) 
3. จัดงานลานของดีวิถีพอเพียง บริเวณลาน
หน้าวัดพระธาตุลาํปางหลวง ตาํบลลําปาง
หลวง อําเภอเกาะคา (3,000,000 บาท) 

9,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
มหกรรมแสดงและจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 งาน 
งานละ 5 วัน ซ่ึงไม่ระบุจํานวนกลุ่มเปาูหมายที่
ชัดเจน การดําเนินการมีจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวนมาก อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 เพิ่มศักยภาพและยกระดับ
การตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ SME New 
Normal :e-Trading 

1. สร้าง on-line shop : สร้าง web 
รูปแบบ Portal Web และมีการใช้ระบบ 
Shopping Cart ไม่ต่ํากว่า 200 รายการ 
จํานวน 6 กลุ่มประเภท (4,000,000 บาท) 
2. สร้างบูธ online บน E-marketplace 
เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อซ้ือ ขาย บน 
Lazada, Shoppee, Kaidee  
(200,000 บาท) 
3. เปิดการเชื่อมหน้าร้าน online shop บน 
App Line OA จํานวน 200 ร้าน พร้อม
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Fanpage (100,000 บาท) 
4. สร้างสื่อ VDO บน Youtube Channel 
ให้ Youtuber ที่มีผู้ติดตามตั้งแต่ 1 แสนคน
ขึ้นไปมาช่วยรวีิวสินค้า (200,000 บาท) 
5. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ e-commerce ทั้ง
แบบออนไลน์และออฟไลน์ (300,000 บาท) 
6. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดําเนินการทาง
ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ online Business 
(200,000 บาท) 

5,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
ช่องทางการตลาดทั้งระบบ offline และ online 
shop ผ่านเว็บไซด์และแอปพลิเคชั่น Line, 
Lazada, Shoppee, Kaidee เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถมีหน้ารา้นออนไลน์ สําหรับขายสินค้า
ท้องถิ่น ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดทําเว็ป
ไซด์ขายสินค้าออนไลน์ และบางกิจกรรม
ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการการขายสินค้า
ได้เองบนแอปพลิเคชั่น รวมถึงไม่ได้ระบุความ
เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน ที่แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ท่องเที่ยวออนไลน์เสมือน
จริง (Lampang  Virtual 
Tour) 

1. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการในรูปแบบ 
Virtual Press Conference 
2. คัดเลือกและจัดอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมผู้ประกอบการร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหารและบริการ 50 ราย เพื่อเขา้ร่วม
โครงการ 
3. จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทํา
แพลทฟอร์ม Interactive Virtual Tour 
4. โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการตลอด
ระยะเวลาโครงการ โดยใช้ดารานักแสดงที่มี
ชื่อเสียง Influencer ที่มียอด followers  
ไม่ต่ํากว่า 500,000 followers และซ้ือ
โฆษณาในสื่อโซเชียลให้มียอด Impression 
ไม่ต่ํากว่า 500,000 ครั้ง (400,000 บาท) 
5. จัดพิธีเปิดตัวระบบ Virtual Tour 360 
6. ติดตามและประเมินความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

8,550,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดทําแพลท
ฟอร์ม และแอพพลิเคชั่น เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ซ่ึงใช้งบประมาณจํานวนมาก ขาดความชัดเจนที่จะ
เช่ือมโยงไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชพี เพื่อ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับทอ้งถิ่นและ
ชุมชนที่ชัดเจน 

  

14 สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อ
คืนคนดีสู่สังคมลําปาง 

1. อบรมเพื่อสร้างแรงจูงในการประกอบ
อาชีพและเตรียมความพร้อมเขา้สู่การ
ทํางาน จํานวน 100 คน (35,600 บาท) 
2. ฝึกอาชีพระยะสั้นหลกัสูตรการทําอาหาร 
1 วัน 2 ครั้ง จํานวน 40 คน (24,000 บาท)  
3. ศึกษาดูงานผู้ประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ จํานวน 30 คน (16,500 บาท)  
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อมสถานประกอบการในการศึกษาคนดีสู่
สังคม จํานวน 15 คน (8,000 บาท) 
5. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ
ในการติดตามช่วยเหลอืสงเคราะห์ด้านการ
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผูก้ระทําผิด 
จํานวน 50 คน (19,600 บาท)  

103,700  จังหวัดลําปาง สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
ฝึกอาชีพดา้นการทาํอาหารระยะสั้น และเตรียม
ความพร้อมสถานประกอบการเพือ่คืนคนดีสู่สังคม 
การดําเนินการเป็นการฝึกอบรมเพยีงอย่างเดียว 
ขาดการสนับสนุนวัสดุประกอบอาชพีทีจ่ะช่วยให้
กลุ่มเปูาหมายสามารถนาํไปประกอบเปน็อาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับตนเองได้ การระบุเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาใหก้ับกลุ่มเปูาหมายได้อย่างชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 สหกรณ์สอนเสริมเติมอาชีพ
เกษตรกร 

อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพแก่
สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลําปาง 
จํานวน 150 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 50 
คน อบรมรุ่นละ 2 วัน ดังนี้ 
รุ่นที่ 1 จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เกาะคา จํากัด 
รุ่นที่ 2 จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ห้างฉัตร จํากัด 
รุ่นที่ 3 จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร 
จํากัด 

583,460  จังหวัดลําปาง สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ด้านการพัฒนาอาชพีแก่สมาชิกสหกรณ์ใน
พื้นที่จังหวัดลําปาง ซ่ึงขาดความชัดเจนของ
หลักสูตรที่จะเป็นการยกระดับอาชีพเกษตรกร 
ที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน และ
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 
ซ่ึงไม่ได้ระบุสถานที่ที่จะนําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน
ที่ชัดเจน  

  

16 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาประยกุต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
จังหวัดลําปาง 

1. จัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และ
ศึกษาเรียนรู้การประยุกต์ใช้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (65,000 บาท) 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานจดุ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากเกษตรกรที่
ประสบความสําเร็จ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตร
พอเพียง (442,000 บาท) 
3. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (13,600 บาท) 

520,600  จังหวัดลําปาง สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ และจัดศึกษาดูงานเกีย่วกับการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ซ่ึงงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการนําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน 
ไม่ได้ระบุพื้นที่ศึกษาดูงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดง
ถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 สร้างงาน สร้างอาชีพ
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ปูองกันตนเอง (อพป.) 

1. อบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจนําไปสู่การ
ประกอบอาชีพและเตรียมความพรอ้มในการ
ทํางานอยา่งเป็นระบบ (35,600 บาท) 
2. การฝึกสร้างงาน สร้างอาชพีระยะสั้น 2 
รุ่น รุ่นละ1 วัน หลักสูตรการเพาะเห็ด
นางฟูา และการเพาะเห็ดฮังการี (32,400 
บาท) 
3. ศึกษาดูงานผู้ประสบความสาํเร็จในการ
ประกอบอาชีพ (16,500 บาท) 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นเกษตรทฤษฏีใหม ่มีรายได้ที่
มั่นคง ยั่งยืน (13,200 บาท) 
5. การติดตามเพื่อพัฒนาศกัยภาพในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร (19,600 บาท) 

117,300  จังหวัดลําปาง กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจกัร จังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมสร้าง
แรงจูงใจ และอบรมการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟูา และเห็ดฮังการี 
พร้อมศึกษาดูงาน การดําเนินการเป็นการอบรม
เพียงอย่างเดียว การระบุผลลัพธ์ของโครงการไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการ
ดําเนินการไม่สอดคล้องกับภารกจิของหน่วยงาน    

18 อบรมวิชาชีพชา่งชุมชน
ตําบลบ้านหวด (ช่างไฟฟาู)  

อบรมวิชาชีพชา่งชุมชนตําบลบ้านหวด (ช่าง
ไฟฟูา) ณ ศูนย์พัฒนาตําบลบา้นหวด หมู่ที่ 
2 ตําบลบ้านหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
โดยสํารวจความต้องการและความพร้อมใน
การอบรม, ประชาสัมพันธ,์ จัดทําแผนการ
อบรม และดําเนินการอบรม  

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมฝึก
ทักษะวิชาช่างไฟฟูา 3 วิชาชีพ ได้แก่ ชา่งไฟฟูา  
ช่างโซล่าเซลล์ และช่างเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงขาด
เอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย และแบบ ปปท. 
รวมถึงไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่แก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

19 อบรมวิชาชีพชุมชนตาํบล
บ้านหวด (ช่างก่อสร้าง)  

อบรมวิชาชีพชา่งชุมชนตําบลบ้านหวด  
(ช่างก่อสร้าง) ณ ศูนย์พัฒนาตําบลบา้นหวด 
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านหวด อาํเภองาว จังหวัด
ลําปาง โดยสํารวจความต้องการและ 
ความพร้อมในการอบรม, ประชาสัมพันธ์, 
จัดทําแผน และดําเนินการอบรม จาํนวน 6 
วิชาช่าง  

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมฝึก
ทักษะวิชาชีพช่าง 6 วิชาช่าง ได้แก ่ช่างก่ออิฐฉาบ
ปูน ช่างปูกระเบื้อง ช่างเดินท่อและติดต้ังสุขภัณฑ์ 
ช่างติดต้ังผนังฝูาเพดาน และช่างเช่ือม ซ่ึงขาด
เอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย และแบบ ปปท. 
รวมถึงไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่แก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 10/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ําดื่ม 
จันผา  

1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนจันผา หมู่ที่ 2 ตําบลบ้าน
หวด อาํเภองาว จังหวัดลําปาง ระยะเวลา 
4 วัน (64,000 บาท)  
2. สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ให้กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน 
(305,500 บาท) 

369,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ด้านการบรหิารจัดการกลุ่ม การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการเงินการบัญชี  
ซ่ึงขาดรายละเอียดการบริหารจัดการครุภัณฑ์
ภายหลังดําเนินโครงการแล้วเสร็จที่จะแสดงให้เห็น
ถึงความยั่งยืนของโครงการ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

21 ส่งเสริมการแปรรูปและ
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  

1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มแปรรูป
สินค้าชุมชน หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านหวด อําเภอ
งาว จังหวัดลําปาง จํานวน 20 คน 
ระยะเวลา 4 วัน (29,400 บาท)  
โดยแบ่งเป็น 
1.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 1 วัน 
1.2 ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
1.3 ด้านการตลาด 1 วัน 
1.4 ด้านการเงินและบัญชี 1 วัน 
2. สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ให้กลุ่มฯ รวม 
237,900 บาท  

267,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ด้านการบรหิารจัดการกลุ่มฯ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการเงินการบัญชี  
ให้แก่กลุ่มแปรรูปสินค้าชุมชน ซ่ึงงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑเ์พื่อแปรรูป  
ขาดรายละเอยีดการบริหารจัดการครุภณัฑ์ภายหลัง
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
ยั่งยืนของโครงการ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

22 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเพาะเห็ด  

1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนเพาะเห็ด หมู่ที ่2 ตําบล 
บ้านหวด อําเภองาว จังหวัดลาํปาง จํานวน 
20 คน ระยะเวลา 4 วัน (35,000 บาท)  
2. สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ให้กลุ่มฯ 
(123,250 บาท)  

158,250  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ด้านการบรหิารจัดการกลุ่ม การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการเงินการบัญชี  
ให้แก่กลุ่มเพาะเห็ด ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อแปรรูป 
ขาดรายละเอยีดการบริหารจัดการครุภณัฑ์ภายหลัง
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
ยั่งยืนของโครงการ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 11/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เฟอร์นิเจอร์ตําบลบ้านหวด 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม
เฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านหวด อําเภอ
งาว จังหวัดลําปาง จํานวน 100 คน 
ระยะเวลา 4 วัน (29,400 บาท) 
2. สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ให้กลุ่มฯ   
(211,130 บาท) 

240,530  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ด้านการบรหิารจัดการกลุ่ม การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการเงินการบัญชี ให้แก่
กลุ่มเพาะเฟอร์นิเจอร ์ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อแปรรูป  
ขาดรายละเอยีดการบริหารจัดการครุภณัฑ์ภายหลัง
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
ยั่งยืนของโครงการ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

24 ส่งเสริมกลุ่มธนาคารขยะ  
หมู่ 2 บ้านหวด  

1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม
ธนาคารขยะ หมู่ที ่2 ตําบลบ้านหวด อาํเภอ
งาว จังหวัดลําปาง จํานวน 80 คน 
ระยะเวลา 4 วัน (83,400 บาท) 
2. สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ให้กลุ่มฯ รวม 
(224,100 บาท) 

307,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ด้านการบรหิารจัดการกลุ่ม การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการเงินการบัญชี ให้แก่
กลุ่มธนาคารขยะ ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน ขาดความชัดเจนของการ
บริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ที่จะแสดงใหเ้ห็นถึง
ความยั่งยืนของโครงการ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 12/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน (ฝึกอบรมระยะสั้น) 

1. อบรมการทําพรมเช็ดเท้าแฟนซี  
(120,000 บาท) 
2. อบรมการแปรรูปผลผลิตจากใบเหมี้ยง 
(120,000 บาท) 
3. อบรมการทํากระเป๋าผ้าเย็บมือ (งานควิลท์) 
ตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม (120,000 บาท) 
4. อบรมการทํากระเป๋าผ้าเย็บมือ (งานควิลท์) 
หมู่ 3 ตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา  
(120,000 บาท) 
5. อบรมส่งเสริมอาชีพด้านการจักสาน  
(120,000 บาท) 
6. อบรมพัฒนาทักษะอาชีพงานฝีมือและงาน
ประดิษฐ์ของที่ระลึกตกแต่งบ้าน  
(120,000 บาท) 
7. อบรมพัฒนาทักษะอาชีพงานโคมศรีล้านนา 
ผลิตภัณฑ์ทําด้วยกระดาษสา (120,000 บาท) 
8. อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์จากดินไทย (120,000 บาท) 
9. อบรมพัฒนาทักษะอาชีพงานฝีมือและงาน
ประดิษฐ์ของที่ระลึกตกแต่งจากผ้าทอ  
(120,000 บาท) 

1,080,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมอาชีพ 
9 หลักสูตร ซ่ึงเป็นการอบรมเพียงอย่างเดียว  
ขาดการสนับสนุนวัสดุที่จะช่วยให้กลุ่มเปูาหมาย
สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสรา้งรายได้
อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

26 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือการสร้างระบบน้ําใต้ดิน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะฝีมือในการสร้าง
ระบบ "ธนาคารน้ําใต้ดิน" จํานวน  
4,500 คน  

15,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมทักษะ
การสร้างระบบธนาคารน้ําใต้ดิน  ซ่ึงงบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอบรม 11,250,000 บาท ไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 13/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตรจังหวัดลําปาง 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
จังหวัดลําปาง ในพื้นที่ 13 อําเภอ 
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการผลิตสินค้า
เกษตรตามมาตรฐานระบบ GAP 390 คน 
อบรม 1 วัน (278,000 บาท) 
2. ศึกษาดูงานการผลิตสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานระบบ GAP 130 คน จํานวน 1 
วัน (131,260 บาท) 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานระบบ GAP (844,000 บาท)  
- สนับสนุนวัสดุการเกษตร (รายละ  
1,700 บาท) อาทิ หัวเช้ือรา ถังพลาสตกิ
พร้อมฝาปิด ถุงร้อน หม้อหุงขา้ว เป็นตน้ 
4. ติดตามและประเมินผล การดําเนินการ 
(53,040 บาท) 

1,306,500  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ การศึกษาดูงาน และสนับสนุนปจัจัยในการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานระบบ GAP ซ่ึงขาด
รายละเอียดทีจ่ะประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของ
โครงการ รวมถึงไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

28 หมู่บ้านเกษตรวถิีอินทรีย์
ลําปาง Lampang Organic 
Village 

หมู่บ้านเกษตรวถิีอินทรีย์ลําปาง Lampang 
Organic Village 
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการผลิตพืชตาม
แนวทางวิถีเกษตรอินทรีย์ 1 วัน (360,100 
บาท) 
2. ส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  
(780,000 บาท) 
 - ค่าวัสดุการเกษตร (รายละ 2,000 บาท) 
อาทิ หวัเช้ือไตรโคเดอร์มา ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด เมล็ดพันธุ์ผัก 
3. สนับสนุนการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบเกษตร
อินทรีย ์13 จุด อําเภอละ 1 จุด จุดละ 
30,000 บาท ตามความต้องการของกลุม่
เกษตรกร จากการจัดเวทีชุมชน  
(390,000 บาท) 
4. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (67,200 บาท) 

          
1,597,300  

จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และจดัตั้งฟาร์ม
ต้นแบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงขาดการ
ระบุผลลัพธ ์และสถานที่ตั้งฟาร์มต้นแบบเกษตร
อินทรีย์ทั้ง 13 จุด ที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้ระบุการ
บริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสรจ็ที่จะแสดง
ถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 14/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในการเลี้ยงครั่งใน
พื้นที่ที่เหมาะสม 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ
เลี้ยงครั่งในพื้นที่ที่เหมาะสม 
1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 50 คน ใน 5 อําเภอ 
2. จัดฝกึอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การเลี้ยง
ครั่งในพื้นที่ที่เหมาะสม" (69,500 บาท) 
3.  จัดทําต้นแบบจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
เลี้ยงครั่ง 5 จุด จุดละ 40,000 บาท (200,000 
บาท) - พันธุ์ครั่ง 
4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
(38,400 บาท) 

307,900  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ และ จัดทําต้นแบบจุดเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติการเลี้ยงครั่ง ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการที่จะ
แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน    

30 ตู้เย็นข้างบ้าน จังหวัดลําปาง ตู้เย็นข้างบ้าน จังหวัดลาํปาง 
1. รับสมัครเกษตรกร 1,920 คน 
2. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น  
การปลูกผักสวนครัว การดูแลรักษา และ
การต่อยอดกิจกรรมการปลูกพืชผักสวน
ครัวสู่การผลิตในระดับเศรษฐกิจ 
(1,250,760 บาท) 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต รายละ  
1,250 บาท (2,400,000 บาท) 
 - ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 768,000 บาท 
4. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (119,240 บาท) 

3,770,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ และสนับสนุนปัจจยัการผลิตการปลูกพืชผัก
สวนครัวสู่การผลิตในระดับเศรษฐกิจ ซ่ึงขาด
รายละเอียดทีจ่ะประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของ
โครงการที่จะแสดงถึงการเชื่อมโยงไปสูก่ารแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นทีช่ัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 15/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ยกระดับการเพิ่มมูลค่าโกโก้
แปลงใหญ่อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง 

1. อบรมความรู้ด้านการแปรรูป การพฒันา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานโกโก้ อบรม 1 วัน 
จํานวน 30 คน (27,700 บาท) 
2. ยกระดับการเพิ่มมูลค่าโกโก้  
(1,341,750 บาท) 
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณัฑ์ 
และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(150,000 บาท) 
 - จ้างเหมาออกแบบและจัดทาํบรรจุภณัฑ์ 
3 แบบ แบบละ 50,000 บาท 
4. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (39,600 บาท) 

1,559,050  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานโกโก ้และ
สนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โกโก้ 
ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมินผลลัพธแ์ละ
ผลกระทบของโครงการ ไม่ได้ระบุรายละเอียด 
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ภายหลังดําเนินโครงการ
แล้วเสร็จที่แสดงถึงความยั่งยืนของโครงการ รวมถึง
การเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจของชุมชนที่ชัดเจน 

  

32 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมี 

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร 300 คน 
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตสาร 
ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี"  
(184,000 บาท) 
3. จัดทําต้นแบบจุดเรียนรู้และฝึกการผลิต
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี 
(450,000 บาท) 
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 
(54,000 บาท) 

688,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ และทําต้นแบบจุดเรียนรู้และฝึกการผลิต
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ซ่ึงขาดการระบุ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้ระบุกลุ่มเกษตรกร
และสถานที่ตั้งจุดเรียนรู้ต้นแบบ ที่แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

33 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
แบบครบวงจร 

1. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบครบวงจร (72,500 บาท) 
2. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
(875,000 บาท) 
3. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (27,200 บาท) 

974,700  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ และสนับสนุนครุภัณฑ์สําหรับการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์ซ่ึงขาดการระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจน รวมทั้ง
ไม่ได้ระบุกลุ่มเกษตรกรที่จะรับการสนับสนุน
ครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการภายหลงัโครงการ
แล้วเสร็จที่แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 16/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตรจังหวัดลําปาง 

1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โทษของการ
เผาในพื้นที่เกษตร (200,000 บาท) 
 - ปูายประชาสัมพันธ์ลดการเผา 20 จุด  
จุดละ 5 ปูาย 
2. อบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาใน
พื้นที่เกษตร การผลิตพืชตามแนวทางวถิี
เกษตรอินทรีย(์368,000 บาท) 
3. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมา
สร้างมูลค่าเพิ่ม (1,584,000 บาท) 
 - เครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้และท่อนไม ้20 
เครื่อง เครื่องละ 75,000 บาท 
4. ส่งเสริมการลดการเผาตอซังข้าว 
(1,080,000 บาท) 
5. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (64,000 บาท) 

3,296,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธแ์ละอบรมให้ความรู้การหยุดเผาใน
พื้นที่เกษตร การสนับสนุนครุภัณฑ์ และส่งเสริม 
การลดการเผาตอซังข้าว ซ่ึงขาดการระบุผลลัพธ์
และกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน ที่จะแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้ระบุการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ภายหลังโครงการแล้วเสร็จที่แสดงถึงความ
ยั่งยืนของโครงการ 

  

35 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาคุณภาพลําไย 

1. รับสมัครเกษตรกร 140 คน 
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลําใย
คุณภาพ (158,890 บาท) 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (411,600 บาท) 
คนละ 2,940 บาท จํานวน 140 คน 
4. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (27,000 บาท) 

597,490  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ และสนับสนุนปจัจยัการผลิตการผลิตลําใย
คุณภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ลําใย ซ่ึงขาดความชัดเจนที่จะแสดงให้
เห็นถึงผลลัพธ์ของโครงการ ที่แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 17/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ยกระดับศูนย์เรียนรู้การ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร 
(ตลาดเกษตรกร) จังหวัด
ลําปาง 

1. อบรมความรู้ การวางแผนการผลิตและ
การตลาดเกษตรอินทรีย ์การจําหนา่ยผา่น
ระบบออนไลน์และบรรจภุัณฑ์สินค้าเกษตร 
ให้แก่เกษตรกร จํานวน 50 ราย จํานวน  
2 วัน (41,800 บาท) 
2. ศึกษาเรียนรู้แหล่งผลิตสินค้าที่มีการ 
วางแผนการผลิตและการตลาดที่ประสบ
ผลสําเร็จ จํานวน 3 วัน (194,200 บาท) 
3. จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ 
2 รูปแบบ (100,000 บาท) 
4. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัด
ลําปาง (100,000 บาท) 
- จ้างเหมาพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร 1 จุด 
5. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (30,800 บาท) 

466,800  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ ศึกษาดูงาน พัฒนาบรรจภุัณฑ์ และพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร  
(ตลาดเกษตรกร) ไม่ได้ระบุผลลัพธ์ และสถานที่ตั้ง
ของศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
(ตลาดเกษตรกร) และสินค้าเกษตรที่จะพัฒนา 
ที่ชัดเจน ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

37 ยกระดับการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรจังหวัดลําปาง 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร (192,000 บาท)  
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณัฑ์ 
และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
(2,600,000 บาท) 
 - ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทาํ 
บรรจุภัณฑ์ 26 กลุ่ม กลุ่มละ 100,000 บาท  
3. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (60,960 บาท)  

2,852,960  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ขาดการระบุ
ผลลัพธ์ สินค้าค้าเกษตรที่จะพัฒนา และ
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน รวมถึงงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการจ้างเหมาออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ์ 
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

38 ยกระดับการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรจังหวัดลําปาง 

1. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลกัสูตร 
"การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร" (70,800 บาท) 
2. ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
(1,300,000 บาท) 
3. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนิน (46,800 บาท) 

          
1,417,600  

จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ขาดการระบุรายละเอียดใน
การดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่จะแสดงถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 18/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในการเลี้ยงจิ้งหรีด
แมลงเศรษฐกิจจังหวัด
ลําปาง 

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ใน 13 
อําเภออาํเภอละ 10 คน รวม 130 คน 
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงจิ้งหรีด
แมลงเศรษฐกิจ" (193,700 บาท) 
3. จัดทําต้นแบบจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการ
เล้ียงจิ้งหรีด (818,600 บาท) 
4. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

1,074,140  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ และจัดทําจุดเรียนรู้ต้นแบบ  
พร้อมฝึกปฏบิัติการเลี้ยงจิ้งหรีด ไม่ได้ระบุรายชื่อ
กลุ่มและสถานที่ตั้งของจุดเรียนรู้ที่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

40 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในการเลี้ยงผึ้ง
โพรง 

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร 40 คน 
2. อบรมเกษตรกรหลักสูตร "การเลี้ยง 
ผึ้งโพรง" (52,000 บาท) 
3. จัดทําต้นแบบจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการ
เล้ียงผึ้งโพรง (236,000 บาท) 
4. ติดตามประสานงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (24,600 บาท) 

312,600  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ และจัดทําจุดเรียนรู้ต้นแบบ  
พร้อมฝึกปฏบิัติการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ไม่ได้ระบุ
รายชื่อกลุ่มและสถานที่ตั้งของจุดเรียนรูท้ี่แสดงถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

41 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ส้มเกลี้ยงเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
(438,200 บาท)  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
(121,310 บาท) 
2.1 จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 3 เครื่อง 
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. กํากับติดตามและประเมินผลและบรหิาร
โครงการ (20,490 บาท) 

580,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนครุภัณฑ์การแปรรูป
ส้มเกลี้ยง ซ่ึงไม่ได้ระบุรายละเอียดการบริหาร
จัดการครุภัณฑ์ภายหลังโครงการแล้วเสร็จที่จะ
แสดงถึงความยั่งยืนของโครงการ และการเชื่อมโยง
ไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 19/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัยบริเวณพื้นที่
การเกษตรในเขตพื้นที่
ชลประทานอ่างเก็บน้าํแม่
อาง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ 

1. อบรมให้ความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง (260,900 บาท) 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  
(2,210,600 บาท) 
3. สนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรยี์  
(510,000 บาท) 
4. ส่งเสริมด้านการผลิตพืชผัก และไม้ยนืต้น
ปลอดภัย (1,222,600 บาท) 
5. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ปลอดภัย  
(147,700 บาท) 
6. อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวเพื่อยกระดับคุณภาพขา้ว  
(50,100 บาท) 
7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยใชปุ้๋ย
ชีวภาพ PGPR (ข้าว) (89,370 บาท) 
8. การประชาสัมพันธ์และบรรจุภัณฑ์ 
(100,000 บาท) 
9. ประสานอํานวยการ (111,650 บาท) 

4,702,920  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนพันธุ์สัตว ์อาหารสัตว์ 
วัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย ์พร้อมจา้งเหมาประชาสัมพันธ์ 
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต ขาดการแสดงผลลัพธ์ของโครงการที่จะ
แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ รวมถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

43 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่
โครงการฟาร์มตัวอย่างอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ บ้าน
แม่ต๋ํา ตําบลเสริมซ้าย 
อําเภอเสริมงาม และในพื้นที่
ตําบลแม่ตีบและตาํบลง้ิว
งาม อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง 

1. การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
(254,650 บาท) 
2. การส่งเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม ่ 
(244,000 บาท) 
3. การปรับปรุงบํารุงดิน (383,700 บาท) 
4. การส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ 
(296,000 บาท) 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
การเลี้ยงผึ้งโพรง (156,300 บาท) 
6. การส่งเสริมการตลาดและพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ (100,000 บาท) 

1,434,650  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์น้ําจืด การทําเกษตรทฤษฎีใหม่  
การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตพืชอินทรีย์  
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงผึ้งโพรง 
และการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตโดยตรงแก่เกษตรกร ไม่ได้แสดงถึงความ
ยั่งยืนของโครงการ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 20/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย เกษตรผสมผสาน 
ด้วยเกษตรกรมืออาชีพ 
Train to The Trainer โดย
ความร่วมมือของศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) 
จังหวัดลําปาง  

1. อบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรมือ
อาชีพ เกษตรกรเปูาหมาย 50 ราย 6 วัน 
พร้อมจัดทําสื่อการถ่ายทอดความรู้ และ
สนับสนุนวัสดุสาธิต (236,400 บาท) 
2. การศึกษาดูงาน โดยการนําเกษตรใน
กิจกรรมที่ 1 เดินทางไปอบรม ณ ศูนย์การ
เรียนรู้มูลนิธิเก้าเกษตร จาํนวน 5 วัน 
(366,600 บาท) 
3. อบรมหลักสูตร Trainer to the 
Trainers ให้กับเกษตรกร 150 คน และ
สนับสนุนวัสดุการฝึกอบรม (111,500 บาท) 
4. ประสานอํานวยการและประชาสัมพนัธ์ 
โดยจัดประชุมชี้แจงโครงการ การ
ประสานงานโครงการ รายงานผลการ
ดําเนินงาน (109,950 บาท) 

824,450  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู ้ศึกษาดูงานการนาํนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และ
ประชาสัมพันธ ์ซ่ึงไม่ได้ระบุรายละเอียดที่แสดงให้
เห็นถึงการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยมีาลดต้นทุน
การผลิตของสินค้าเกษตรที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้
แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน   



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 21/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ส่งเสริมการปลูกและแปรรูป
ไผ่แบบครบวงจร 

1. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในการแปร
รูปไผ่เป็นตะเกียบ 75,700 บาท 
2. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในการแปร
รูปไผ่เป็นภาชนะ 75,700 บาท 
3. การฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน ์ 
75,700 บาท 
4. การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ไผ่  
2,414,900 บาท 
5. การสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์ไผ่  
5,108,000 บาท 
6. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อไผ่เศรษฐกิจ  
5,052,000 บาท 
7. การผลิตปุ๋ยหมกัแบบเติมอากาศในการ
ปรับปรุงดินเพื่อการผลิตไผ่อินทรีย์แบบ
ยั่งยืน 800,000 บาท 
8. การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตไผ่
คุณภาพและรูปแบบแปลงต้นแบบ  
586,000 บาท 
9. ชุดแปรรูปไผ่เป็นตะเกียบแบบครบวงจร 
4 ชุด 1,000,000 บาท 
10. เครื่องผ่าไม้ไผร่ะบบน้ํามัน 85,000 บาท 
11. เครื่องอัดกาบไผ่ 5 เครื่อง 350,000 บาท 

15,623,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมการแปรรูปไผ่  
สนับสนุนปัจจัยการผลิต และครุภัณฑ์การเกษตร 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตและครุภัณฑ์ รวมถึงไม่แสดงให้เห็นถึง
ความเชือ่มโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งไม่สามารถดําเนนิการได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  

46 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดจังหวัดลําปาง 

1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
(6,500 บาท) 
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ําตาม
หลักวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกษตรกร 
(234,420 บาท) 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมอาชีพ
แก่เกษตรกร (4,960,500 บาท) 
4. ติดตามให้คําแนะนําแก่เกษตรกร  
(54,080 บาท) 
5. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ  
(6,500 บาท)  

5,262,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานประมงจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําให้แก่เกษตรกร  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต ขาดความชัดเจนของการดําเนินการใน
การสนับสนุนปัจจยัการผลิตให้กับเกษตรกร ที่จะ
แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถงึขาดการ
ระบุพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ําที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 22/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ธนาคารสัตว์น้ําชุมชน 1. ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่ง
น้ําโดยนายอาํเภอแต่ละอําเภอที่เข้าร่วม
โครงการ 
3. อบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
แหล่งน้ําและจัดเตรียมที่หลบซ่อนของลูกกุ้ง
ก้ามกราม (3,185,000 บาท) 
4. ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปลาไทยตาม
โครงการฯ 
5. ออกตรวจติดตามการทาํประมง 
6. ขึ้นทะเบียนองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  

3,326,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานประมงจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําให้แก่เกษตรกร ซ่ึง
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต ซ่ึงขาดการระบุรายละเอยีดค่าวัสดุเกษตร
ที่ชัดเจน ที่จะแสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชัดเจน   

48 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําโดยใช้
ระบบเพาะฟกัเคลื่อนที่ 
(Mobile Hatchery) 

1. จัดซื้อชุดเพาะพันธุป์ลาเคลื่อนที่ 
(Mobile Hatchery) (508,000 บาท) 
2. อบรมให้ความรู้เพาะพันธุ์ปลาด้วยชุด  
(Mobile Hatchery) และการสร้างอาหาร
ปลา (57,280 บาท) 
3. ติดตามประเมิน 

626,880  จังหวัดลําปาง สํานักงานประมงจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนชุดเพาะพันธุป์ลาเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกร 
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต  ขาดการระบุรายละเอยีดค่าวสัดุเกษตรใน
การสนับสนุนปัจจยัการผลิต ที่จะแสดงถึงการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจที่ชัดเจน 

  

49 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตแพะ
แกะ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ-
แกะ จังหวัดลําปาง 

1. ประชาสัมพันธแ์จ้งกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ (152,300 บาท) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
(1,050,000 บาท) 
3. ติดตามตรวจเยี่ยมแนะนํา 

1,268,300  จังหวัดลําปาง สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต ขาดการระบุรายละเอยีดค่าวัสดุเกษตรในการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ที่จะแสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจที่ชัดเจน 

  

50 ส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขต
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง 

1. อบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพ เพิ่ม
ปริมาณการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพร 
(25,925 บาท) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุ ใหก้ับ
เกษตรกร 25 คน พื้นที่ 50 ไร ่ 
(142,410 บาท) 

168,335  จังหวัดลําปาง สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต  ขาดการระบุรายละเอยีดค่าวสัดุเกษตรใน
การสนับสนุนปัจจยัการผลิต ที่จะแสดงถึงการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 23/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่ม
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัด
ลําปาง 

1. อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (176,250 บาท) 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  
- รถเกี่ยวข้าว 4 ล้อ จํานวน 2 เพลา จํานวน 
5 คัน (8,425,000 บาท) 

8,601,250  จังหวัดลําปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนครุภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ซ่ึงงบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร ขาดการ
แสดงถึงปัจจัยสําคัญที่จะทาํให้โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

52 ยกระดับการผลิตส้มเกลี้ยง 
GAP จังหวัดลําปาง 

จัดประชุมให้ความรู้ด้านการพัฒนาส้ม
เกลี้ยงสู้มาตรฐาน GAP พร้อมพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ และสร้างตลาดส้มเกลี้ยงทั้งใน
และนอกเขตจังหวัดลําปาง 

405,400  จังหวัดลําปาง สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ด้านการพัฒนาส้มเกลี้ยงสู่มาตรฐาน GAP 
ให้แก่เกษตรกร ซึ่งงบประมาณส่วนใหญเ่ป็นค่าที่พัก
และค่าพาหนะสําหรับการอบรม ไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน  

  

53 เล้ียงปูนาเชิงเศรษฐกิจ 1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
(1,000 บาท) 
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนา
ตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกษตรกร   
(25,400 บาท) 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลียงปูนา  
(151,500 บาท) 
4. ติดตามให้คําแนะนําแก่เกษตรกร 
5. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 

181,900  จังหวัดลําปาง สํานักงานประมงจังหวัด
ลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ และสนับสนุนการเลี้ยงปูนาใหแ้ก่เกษตรกร 
ไม่ได้ระบุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

54 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย ภายใต้ชื่องาน 
"ประชารัฐพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ ผัก สด โสด" 

จ้างเหมาส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ภายใต้ชื่อ
งาน "ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ผกั สด 
โสด" จํานวน 1 ครั้ง 

490,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมาจัด
งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงลักษณะกิจกรรมเป็นการ
รวมกลุ่มของประชาชนจํานวนมาก ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 24/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 พัฒนาผลผลิตด้าน
การเกษตรสําหรับกลุ่ม
ปราชญ์เพื่อความมั่นคง
จังหวัดลําปางเพื่อขยายผลสู่
ชุมชน 

1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร ให้
ปราชญ์มั่งคงจังหวัดลําปาง จํานวน 13 แห่ง  
2. อบรมให้ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน จํานวน 
13 แห่งๆละ 2 วัน 

725,400  จังหวัดลําปาง กอ.รมน.ลป. 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเพิ่มศักยภาพศูนย์
เรียนรู ้ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ด้านการเกษตรให้ศูนย์เรียนรู้  ไม่ได้ระบุ
รายละเอียดและการบริหารจัดการวัสดทุี่ชัดเจน ที่
แสดงถึงการเชื่อมโยงถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

  

56 ก่อสร้างอาคารบรรจภุัณฑ์
สินค้าแปรรูป ด้าน
การเกษตร ขนาด 8.00 x 
12.00 เมตร  

ก่อสร้างอาคารบรรจภุัณฑ์สินค้าแปรรูป 
ด้านการเกษตร บา้นแม่พรกิลุ่ม หมู่ที่ 1 
ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร  

485,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแม่พริก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร  
ซ่ึงไม่ได้ระบุแผนการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึง
ความยั่งยืนของโครงการ 

  

57 เพิ่มประสิทธิภาพการทํา
เกษตรอินทรีย์ด้วยเกษตร
สมัยใหม่ (Smart Farmer) 
และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ด้วยการ 
แปรรูป  

เพิ่มประสิทธิภาพการทําเกษตรอินทรีย ์/ 
แปรรูปผลผลิต/จัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด  เครื่องสีข้าว และเครื่องบดข้าว 

671,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวอแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้และสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการ
เกษตร ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อวัสดุ
และครุภัณฑ์ทางการเกษตร ไม่ได้ระบุแผนการ
บริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความยั่งยืนของโครงการ รวมถึงการแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

58 รักษ์ดินในแปลงนาอินทรีย์
จังหวัดลําปาง 

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สมาชิก
วิสาหกจิชุมชนข้าวทิพย ์(249,600 บาท) 
สนับวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ ต้นพันธุห์ญ้า
เหลียงจูเฉ่า แหนแดง ท่อซีเมนต์ 600 ท่อ 
ดินดํามูลวัวแห้ง และจุลินทรยี์สังเคราะห์
แสง (443,000 บาท) 

692,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ปงยางคก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้และสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการเกษตร ซ่ึง
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อวัสดแุละ
ครุภัณฑ์ทางการเกษตร ไม่ได้ระบุผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของโครงการที่แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การ
สร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 25/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ส่งเสริมการผลิตดินปลูก  
ดินเพาะกล้า  

1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 4 วัน 
แบ่งเป็นการอบรมให้ความรู้บริหารจัดการ
กลุ่ม, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การตลาด 
และการเงินบัญช ี 
2. การจัดซ้ือ อปุกรณ์ใช้ระยะเวลา
ดําเนินการ 1 เดือน ประกอบด้วย เครื่อง
ผสมดินขนาด 200 ลิตรแบบแนวนอน 
เครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ ใบไม้ ถุงบรรจุดิน ณ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงไก่พื้นเมืองบ้านปาง
หลุ ตําบลบา้นหวด อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง  

182,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้และสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์สําหรับผลิต
ดินปลูก การระบุผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกบักิจกรรม
การดําเนินโครงการ จึงไม่สามารถระบุผลสําเร็จของ
โครงการที่แสดงถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน   

60 ส่งเสริมปลูกผักปลอด
สารพิษ หมู่ที่ 1 ตําบล 
หลวงเหนือ อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 

1. อบรมการปลูกผกัปลอดสารพษิและ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าผกั ปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด (116,000 บาท) 
2. ก่อสร้างโรงเรือน 1 โรง พร้อมปาูย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ (23,360 บาท) 
3. อบรมการทําปุย๋ชีวภาพ (12,700 บาท) 

120,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หลวงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมโรงเรือนปลูกผัก  
ซ่ึงไม่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ และแบบรายงาน
ประเมินความเส่ียงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แบบ ปปท)  

  

61 ส่งเสริมการเลี้ยงวัว ตําบล
หลวงเหนือ อาํเภองาว 
จังหวัดลําปาง 

1) ก่อสร้างโรงเรือน 1 โรงเรือน และปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ (50,360 บาท) 2) 
อบรมให้ความรู้การเลี้ยงโค พร้อมสนับสนุน
แม่พันธุ์โค จํานวน 10 ตัว (499,640 บาท) 

550,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหลวง
เหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้การเลี้ยงโค พร้อมสนบัสนุนแม่พนัธุ์โค และ
ก่อสร้างโรงเรือนเล้ียงโค ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิต ไม่ได้ระบุแผนการ
บริการจัดการครุภัณฑ์ที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่
กลุ่มเปูาหมายจะได้รับที่แสดงถึงความยัง่ยืนของ
โครงการ 

  

62 พัฒนาศักยภาพชุมชนฐาน
รากสู่ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจด้วยวิถีเกษตร
อินทรีย ์

1. เปิดวิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมเมือง
ลําปางสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ  
(75,400 บาท) 
2. อบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานฯ 
(307,000 บาท) 
3. อบรมการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
(43,300 บาท) 
4. อบรมหลักฐานจัดทาํแผนธุรกจิครัวเรือน 
(143,700 บาท) 

569,400  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภยั การพัฒนา
จัดทําฐานข้อมูล การจัดทาํแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
และจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรยี ์ลักษณะการ
ดําเนินงานเป็นจัดมหกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้า 
ซ่ึงมีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 26/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา 
กม.3+825 LMC แม่วัง 
จํานวน 1 แห่ง โครงการส่ง
น้ําและบํารุงรักษาแม่วัง 

ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา กม.3+825 LMC 
แม่วังจํานวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

350,000  จังหวัดลําปาง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
อาคารรับน้ําปาุ ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ  

  

64 ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา 
กม.2+553 LMC แม่วัง 
จํานวน 1 แห่ง โครงการส่ง
น้ําและบํารุงรักษาแม่วัง 

ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา กม.2+553 LMC 
แม่วัง จํานวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

350,000  จังหวัดลําปาง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
อาคารรับน้ําปาุ ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ  

  

65 ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา 
กม.4+328 LMC แม่วัง 
จํานวน 1 แห่ง โครงการส่ง
น้ําและบํารุงรักษาแม่วัง 

ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา กม.4+328 LMC 
แม่วัง จํานวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

350,000  จังหวัดลําปาง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
อาคารรับน้ําปาุ ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ  

  

66 ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา
ห้วยซาววา กม.24+855 
พร้อมอาคารประกอบคลอง
ส่งน้ําสายใหญ่แมว่ังฝั่งขวา 
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุาห้วยซาววา กม.
24+855 พร้อมอาคารประกอบคลองส่งน้ํา
สายใหญ่แมว่ังฝั่งขวา โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

900,000  จังหวัดลําปาง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
อาคารรับน้ําปาุ ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ  

  

67 ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา
ห้วยทราย กม.28+610 
พร้อมอาคารประกอบคลอง
ส่งน้ําสายใหญ่แมว่ังฝั่งขวา 
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุาห้วยทราย กม.
28+610 พร้อมอาคารประกอบคลองส่งน้ํา
สายใหญ่แมว่ังฝั่งขวา โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

630,000  จังหวัดลําปาง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
อาคารรับน้ําปาุ ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ  

  

68 ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา 
กม.20+324 พร้อมอาคาร
ประกอบ คลองส่งน้ําสาย
ใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาแมว่ัง 

ซ่อมแซมอาคารรับน้ําปุา กม.20+324 
พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ําสายใหญ่
แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
แม่วัง 

550,000  จังหวัดลําปาง โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแมว่ัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
อาคารรับน้ําปาุ ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 27/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ชา้งไทย : 
ก่อสร้างอาคารโรงช้าง 
ตําบลเวียงตาล อําเภอ 
ห้างฉัตร จังหวัดลาํปาง 

ก่อสร้างอาคารโรงช้าง ตําบลเวียงตาล 
อําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง 

1,354,000  จังหวัดลําปาง  สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ลําปาง สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ลําปาง สถาบันคชบาล
แห่งชาติในพระอุปถัมภ์ 

ฯ จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารโรงช้าง ซ่ึงขาดการระบุกลุ่มเปูาหมายที่แสดง
ให้เห็นถึงความสําเร็จของโครงการ และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

70 ปรับปรุงฝายน้ําล้นท่า 
เก๊าเด่ือ บ้านสะเลียมหวาน 
หมู่ที่ 3 ตําบลเวียงมอก 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันกวา้ง 2.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.30 เมตร  

1,122,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
เวียงมอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ฝายน้ําล้นท่าเก๊าเด่ือ ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

71 ปรับปรุงเหมืองส่งน้ําสาย
โปุงผาก บ้านท่าเวยีง  
หมู่ที่ 2 ตําบลเวียงมอก 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 1.50 
เมตร ความยาวรวม 300 เมตร สูง 0.70 
เมตร หนา 0.10 เมตร  

1,102,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
เวียงมอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เหมืองส่งน้ําสายโปุงผาก ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

72 ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 7 บ้าน 
นาเบี้ย ตําบลนาโปุง อําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง 

1. ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 
นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบไฟฟูาชนิด
มอเตอร์จุ่มใต้น้ํา และวัสดุอุปกรณ์ประปา  
2. ติดต้ังระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 w พร้อมตู้ควบคุม
ไฟฟูา  
3. งานก่อสร้างพื้น คสล. ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
4. งานก่อสร้างรั้วเหล็กพร้อมตาข่ายถัก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 
1.20 เมตร พร้อมประตูเปิด - ปิด 

529,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโปุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 28/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 10 บ้าน
นาเบี้ยหลวง ตาํบลนาโปุง 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

1) ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 
นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบไฟฟูาชนิด
มอเตอร์จุ่มใต้น้ํา และวัสดุอุปกรณ์ประปา 
2) ติดต้ังระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 w พร้อมตู้ควบคุม
ไฟฟูา  
3) งานก่อสร้างพื้น คสล. ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 4) 
งานก่อสร้างรั้วเหล็กพร้อมตาข่ายถัก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.20 
เมตร พร้อมประตูเปิด - ปิด 

529,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโปุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

74 ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว
ใต้พื้นทรายลําหว้ยแม่ปะ 
บ้านท่ามะเกว๋น หมู่ที่ 3 
ตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง 

ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย 
ขนาดกวา้ง 18 เมตร ลึก 3 เมตร พร้อมเพิ่ม
การกักเกบ็น้ําส่วนเหนอืพื้นทรายโดยการ
เรียงหินบรรจุกล่องลวดตาข่าย 

141,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ปะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างฝาย
แกนดินเหนียวใต้พื้นทรายลาํห้วยแม่ปะ ซ่ึงขาด
รายละเอียดทีจ่ะประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของ
โครงการ และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

75 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านปางกุ่ม หมู่ที ่4 
ตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ขุดวางบอ่
ซีเมนต์ และถังน้ําไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร 
จํานวน 4 ใบ 

146,500   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ปะ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

76 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านท่ามะเกว๋น
เหนือ หมู่ที่ 10 ตําบลแม่ปะ 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ขุดวางบอ่
ซีเมนต์ และปั้มน้ําขนาด 5 แรง 

114,500   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ปะ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

77 ระบบผลิตน้ําประปา 
(Water Treatment 
System) POG ระบบขนาด
ใหญ่ L รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน กําลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
บ้านไร ่หมู่ที่ 8 ตําบลนายาง  
อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง  

ระบบผลิตน้ําประปา(Water Treatment 
System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 
121 -300 ครัวเรือน กําลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

5,200,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนายาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ผลิตน้ําประปา ไม่ได้ระบุเหตุผลความจําเป็น
เร่งด่วนในการดําเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน   



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 29/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตู
ระบายน้าํ ฝายทดน้ําแมจ่าง 
บ้านนากว้าว หมู่ที ่4 ตําบล
บ้านกิ่ว อาํเภอแม่ทะ 
จังหวัดลําปาง 

งานปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูระบายน้ํา
ฝายทดน้ําแมจ่าง และอาคารประกอบ 

667,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านกิว่  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ํา ซ่ึงขาดรายละเอียดที่
จะประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

79 ซ่อมแซมตล่ิงบริเวณ
ประตูน้ําห้วยแมก่ะเริม บ้าน
ทุ่งฝาย หมู่ 2  

ซ่อมแซมตล่ิง ยาวรวม 52 เมตร  
(รวมสองฝ่ัง) 

516,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งฝาย  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ตลิ่งบริเวณประตูน้ําห้วยแมก่ะเริม ซ่ึงขาด
รายละเอียดทีจ่ะประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบของ
โครงการ และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

80 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์
สะพานโยง  
โดยการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งริมแม่น้ํางาว 
ความยาว 340 เมตร 
บริเวณตลิ่งริมแม่น้ํางาวจุด
เช่ือมต่อเขื่อนปูองกันตลิ่ง
แม่น้ํางาว (เดิม) ถึงโรงเรียน
อนุบาลงาวภานุนยิม บา้น
ใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลหลวง
เหนือ อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง 

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมน้ําแม่งาว  
ความยาว 340 เมตร 

5,015,000   กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
หลวงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
เขื่อนปูองกันตลิ่งริมน้ําแม่งาว ซ่ึงขาดรายละเอียดที่
จะประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

81 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์
สะพานโยง โดยการกอ่สร้าง
เขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ํา
งาว ความยาว 83 เมตร 
บริเวณตลิ่งริมแม่น้ํางาวจุด
เช่ือมต่อเขื่อนปูองกันตลิ่ง
แม่น้ํางาว หมู่ที่ 3 ตําบล
หลวงเหนือ อาํเภองาว 
จังหวัดลําปาง 

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมน้ําแม่งาว  
ความยาว 83 เมตร 

1,155,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
หลวงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการก่อสร้าง
เขื่อนปูองกันตลิ่งริมน้ําแม่งาว ซ่ึงขาดรายละเอียดที่
จะประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 30/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย ์ขนาดไม่น้อย
กว่า 600 วัตต์ กองทุน
สวัสดิการชุมชน หมู่ที ่2 
บ้านหวด ตําบลบา้นหวด 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต ์ 

101,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
จําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

83 ระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย ์ขนาดไม่น้อย
กว่า 600 วัตต ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน 
ห้วยทาก ตาํบลบ้านหวด  
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต ์ 

101,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
จําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

84 ระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย ์ขนาดไม่น้อย
กว่า 600 วัตต ์ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ธาน ีตําบล
บ้านหวด อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง 

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต ์ 

101,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
จําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

85 ปรับปรุงไฟฟูาสาธารณะ
ตําบลบ้านหวด หมู่ที่ 1 บ้าน
ร่องต้า , หมู่ที่ 2 บ้านหวด , 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ธาน ีอาํเภอ
งาว จังหวัดลําปาง 

เปลี่ยนโคมไฟกิ่งสาธารณะถนนเส้นหลกั 
โดยการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 
สลับกับโคมไฟถนนเดิม หมู่ที่ 1 บ้านร่องต้า 
, หมู่ที่ 2 บ้านหวด , หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ธานี  

477,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ไฟฟูาสาธารณะ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจําเป็นเร่งด่วน
ในการดําเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

86 ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 3 บ้าน
ห้วยทาก ตาํบลบ้านหวด 
อําเภองาว  
จังหวัดลําปาง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังานแสงอาทิตย ์ขนาด
บ่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 

428,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหวด  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

87 ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย ์บ้านทุ่งกวา๋ว 
หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งกว๋าว 
อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์  
จํานวน 1 บ่อ 

450,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งกว๋าว  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 31/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านฝายน้อย หมู ่9 
ตําบลพิชัย อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

วางท่อประปาพร้อมระบบภายในหมู่บา้น
ฝายน้อย บา้นฝายนอ้ย หมู่ 9 ความยาว
ประมาณ 5,940 เมตร 

1,198,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลเมืองพิชัย  1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ประปาหมู่บา้น ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

89 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านต้นยาง หมู่ 4 
ตําบลพิชัย อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

วางท่อประปาพร้อมระบบภายในหมู่บา้น 
ต้นยาง หมู่ 4 ความยาวประมาณ 1,840 
เมตร 

551,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลเมืองพิชัย  1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ประปาหมู่บา้น ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

90 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านท่าเด่ือ หมู่ 12 
ตําบลพิชัย อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

วางท่อประปาพร้อมระบบภายในหมู่บา้น 
ท่าเด่ือ หมู่ 12  ความยาวประมาณ 3,321 
เมตร 

882,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลเมืองพิชัย  1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ประปาหมู่บา้น ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

91 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อรองรับ
การฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โครงการก่อสร้างอาคาร 
ปูองกันตลิ่งพังชนิดเรียงหิน
บรรจุกล่องลวดเหล็กหว้ยแม่
แสลม บ้านปางอ้า หมู่ที่ 4 
ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง 

ก่อสร้างอาคารปูองกันตลิ่งพังฯห้วยแมแ่สลม 
บ้านปางอ้า ตําบลเวยีงมอก อําเภอเถิน  

4,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารปูองกันตลิ่งพัง ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

92 ขุดสระเก็บน้ําหว้ยแมบ่ง   
บ้านสันหลวง หมู ่1 ตําบล
นาโปุง อาํเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง เพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

ขุดสระเก็บน้ําหว้ยแมบ่ง หมู่ 1  
บ้านสันหลวง ตําบลนาโปุง อําเภอเถิน  

1,500,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดสระเก็บ
น้ําห้วยแม่บง ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 32/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสะ
เลียมหวาน หมู่ 3 ตําบล
เวียงมอก  อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง เพื่อสร้างการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสะเลียมหวาน หมู่ 3  
ตําบลเวียงมอก  อําเภอเถิน 

499,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมนิผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

94 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสาธารณะ 
ของ อปท. 

1. ก่อสร้างระบบน้ําดื่มสะอาด  
1,860,000 บาท 
2. ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ 4,070,000 บาท 
3. ก่อสร้างทางเดินรอบหนองน้ํา 
4,320,000 บาท 
4. ติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสว่าง  
2,828,000 บาท 

13,078,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสาธารณะ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจําเป็น
เร่งด่วนในการดําเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

95 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
ลําน้ําแม่มาย บา้นหลวง  
หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านแลง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง  

ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําน้ําแม่มาย  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
ความยาว 40.00 เมตร 

3,134,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแลง  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

96 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม 
ลําห้วยแม่อาง บ้านแมอ่าง 
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านแลง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง  

ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลําหว้ยแมอ่าง  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
ความยาว 30.00 เมตร 

2,721,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแลง  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงขาดรายละเอียดที่จะ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนจามเทวี 
(ตรงสะพานบ้านหวัวัง ถึงส่ี
แยกหลังอาํเภอหา้งฉัตร) 
บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 - บ้าน
ดอน หมู่ที่ 10 ตําบลเวียง
ตาล อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
640 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่
เทศบาลตําบลเวียงตาลกาํหนด  

33,575,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลตําบล 
เวียงตาล  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 33/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
สายทาง ลป.ถ.1-0056 บ้าน
แม่พริกลุ่ม-บ้านแม่เชียงราย
ลุ่ม ช่วงบ้านแมพ่ริกลุ่ม หมู่
ที่ 1 - บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่พริก 
อําเภอแมพ่ริก จังหวัด
ลําปาง  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจรกว้าง 
6.00-8.00 เมตร ยาว 5,850 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 38,800 ตาราง
เมตร 

22,750,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจําเป็น
เร่งด่วนในการดําเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

99 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบเอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น 
สายทาง ลป.ถ. 1-0033
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ลําปาง ชว่งทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 11-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ลําปาง อาํเภอห้างฉัตร  
จังหวัดลําปาง 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 16.00 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,280 ตาราง
เมตร 

14,890,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจําเป็น
เร่งด่วนในการดําเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

100 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตโดยวธิี Pavement 
In-Place Recycling ทาง
หลวงท้องถิ่น สายทาง 
ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ 
- บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบา้น
ทุ่งเปูาหมู่ที่ 4 - บ้านทัพปุา
เส้า หมู่ที่ 1 ตําบลวังเหนือ 
อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจรกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 22,000 ตารางเมตร 

13,220,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจําเป็น
เร่งด่วนในการดําเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 34/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ยกระดับเครือข่าย
ผู้ประกอบการนวัตกรรม
จังหวัดลําปาง 

1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือขา่ย
นวัตกรรมจังหวัดลําปาง โดยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ จาํนวน 30 ราย วงเงิน 
80,400 บาท)2. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 30 
ราย โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้เครือข่าย
ผู้ประกอบการนวัตกรรมจังหวัดลําปางและ
ศึกษาด้านการตลาด online/offline และ 
Story telling and packaging และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์3. ติดตาม
และประเมินผลและอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เสริมสร้างองค์ความรู้ 

4,900,000  จังหวัดลําปาง สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

102 พัฒนาระบบน้ําประปาใน
เขตพื้นที่บ้านสันกําแพงใต้ 
โดยทําการก่อสร้างหอถังสูง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 
ลูกลาศก์เมตร พร้อมวางท่อ
ส่งน้ํา พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว  
ยาว 730 เมตร ภายใน
หมู่บ้าน บา้นสันกาํแพงใต้ 
หมู่ที่ 14 ตําบลเมืองยาว 
อําเภอหา้งฉัตร จังหวัด
ลําปาง 

พัฒนาระบบน้ําประปาในเขตพื้นที่บา้น โดย
ทําการกอ่สร้างหอถังสูงแชมเปญ ขนาด
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อส่ง
น้ําพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ยาว 730 เมตร ภายใน
หมู่บ้าน สันกําแพงใต้ หมู่ที่ 14 ตําบล 
เมืองยาว อําเภอห้างฉ้ตร จังหวัดลําปาง 

686,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําปาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจําเป็น
เร่งด่วนในการดําเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

103 ซ่อมแซมรางริน  
(แยกทุ่งทอง) ระยะที่ 3 ฝาย
แม่มอน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบล 
วิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลําปาง 

ซ่อมแซมรางริน กว้าง 0.80 เมตร สูง 0.80 
เมตร ยาว 226 เมตร 

2,000,000  จังหวัดลําปาง   โครงการชลประทาน
ลําปาง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
รางริน (แยกทุ่งทอง) ระยะที่ 3 ฝายแมม่อน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ซ่ึงโครงการได้รับ
งบประมาณจากแหล่งอื่นเรียบร้อยแล้ว 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ลําปาง หนา้ 35/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
เสริมความจุและขุดลอกอ่าง
เก็บน้ําห้วยป ูตําบลนายาง 
อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง 

1. ขุดลอกตะกอนดิน อา่งเก็บน้ําหว้ยป ู
พร้อมค่าขนยา้ยระยะทางไม่เกิน 1 
กิโลเมตร 
2. ปรับปรงุสันทํานบดิน อ่างเก็บน้าํห้วยปู 

12,000,000  จังหวัดลําปาง โครงการชลประทาน 
ลําปาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ซ่ึงไมไ่ด้ระบุเหตุผลความจําเป็น
เร่งด่วนในการดําเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

ปรับลดวงเงิน 5,800      
รวม 104 โครงการ 275,205,185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดเชียงราย 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

เชียงราย 771,379,218 159 771,051,615 89 355,475,746 70 415,575,869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 1/75 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงนิกู ้

โครงการที่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟืน้ฟเูศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของทอ้งถิน่ : ระดับพื้นที่  

จังหวัดเชียงราย 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรต้นแบบ  

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงเกษตร (ต้นแบบ) (5,000,000 บาท) 
1.2 ส่งเสริมและยกระดับการใช้เทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม่เพื่อการเกษตร (ต้นแบบ) 
(4,711,900 บาท) 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ (ต้นแบบ)  
(1,736,600 บาท) จังหวัดขอปรับลดเหลือ 
812,400 บาท  

11,448,500 จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมทักษะอาชีพ 
หลักสูตรยกระดับเกษตรสมัยใหม่หลักสูตร 
การแปรรูปสมุนไพร และส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ให้เป็น
เกษตรกรต้นแบบ มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร 100 คน นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงานสร้าง
รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
3. ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมท่ี 1 และ 2  
วงเงินรวม 6,448,500 บาท เน่ืองจากโดยจ้างเหมา
บริการเพื่อประชาสัมพันธ์และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว รวมถึงการก่อสร้างโรงเรือนน๊อคดาวน์
และระบบสมาร์ทฟาร์ม คงเหลือกิจกรรมท่ีเห็นควร
สนับสนุนกิจกรรมท่ี 3 วงเงินงบประมาณ 
812,400 บาท 

812,400 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 2/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ขับเคลื่อนและฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐานรากด้านอาชพี 
การเกษตร และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ 
จังหวัดเชียงราย 

ประกอบด้วย 29 กิจกรรม ได้แก่ 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างความมั่งคง
ด้านอาหารและสร้างรายได้ หมู่บ้าน 
ขยายผลโครงการร้อยใจรกัษ์ 
อำเภอเชียงแสน (358,500 บาท) 
2.2 กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอบรมและพัฒนาการเกษตร 
หมู่บ้านขยายผลโครงการขยายผลร้อยใจ
รักษ์อำเภอแม่สาย (157,500 บาท) 
2.3 กิจกรรมเตรียมความพรอ้มเกษตรกร  
สู่การเป็นผู้นำด้านการทำสารชีวภัณฑ์  
เพื่อทดแทนสารเคมี อบรมและพัฒนา 
การเกษตร หมู่บ้านขยายผลโครงการขยายผล 
ร้อยใจรักษอ์ำเภอแม่ฟ้าหลวง (92,390 บาท) 
2.4 กิจกรรมเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคน
ปลวก อบรมและพัฒนาการเกษตร  
หมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
อำเภอเวียงแก่น (123,850 บาท) 
2.5 กิจกรรมผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
และเชื้อราบิวเวอร์เรีย อำเภอเวียงแก่น 
อบรมและพัฒนาการเกษตร หมู่บ้าน 
ขยายผลโครงการขยายผลร้อยใจรกัษ์ 
อำเภอเวียงแก่น (54,200 บาท) 
 
 

2,219,170  จังหวัดเชียงราย ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมทักษะอาชีพ 
เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร และแปรรูป ให้สามารถนำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน 
สร้างรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย 
จำนวน 2,306 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
3. ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมท่ี 9 10 12 13 20 
21 24 26 และ 27 รวม 9 กิจกรรม วงเงิน 
330,160 บาท เน่ืองจากไม่ระบุหน่วยดำเนินการ 
หรือหน่วยดำเนินการไม่สอดคล้องกับภารกิจ และ
เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 11 
14 15 16 17 18 19 22 23 25 28 และ 29  
รวม 20 กิจกรรม วงเงิน 1,889,010 บาท 

1,889,010 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 3/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2.6 กิจกรรมการผลิตขยายเชือ้รา 
ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
อำเภอเทิง อบรมและพัฒนาการเกษตร 
หมู่บ้านขยายผลโครงการขยายผล 
ร้อยใจรักษ์อำเภอเทิง (21,680 บาท) 
2.7 กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ
อย่างครบวงจร อบรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ 
เกิดกลุ่มผลิต 2 กลุ่ม 1) วิสาหกิจชุมชน 
2) ศูนย์การผลิตการตลาด (273,100 บาท) 
2.8 กิจกรรมส่งเสริมความรู้การแปรรูป
มะม่วง และลดการใช้สารเคมี บ้านรักษ์พนา 
หมู่ท่ี 9 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย 
ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูป
ผลไม้ (31,700 บาท) 
2.9 กิจกรรมเลี้ยงไก่กระดูกดำแบบครบ
วงจร บ้านห้วยคุ หมู่ท่ี 8 ตำบลปอ  
อำเภอเวียงแก่น การอบรมอาชีพทางเลือก 
การเลี้ยงและดูแลรักษาอยา่งถูกวิธี  
ลดต้นทุนในการเลี้ยง (70,300 บาท) 
2.10 กิจกรรมอบรมการทำเกษตรปลอด
สารพิษ บ้านห้วยหาน หมู่ท่ี 9 ตำบลปอ 
อำเภอเวียงแก่น การอบรมพัฒนาในการ 
ทำเกษตรปลอดสารพิษ (10,300 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2.11 กิจกรรมอบรมการตัดเย็บผ้าชาติพนัธ์
ม้งสมัยใหม่และเสื้อผ้าท่ัวไป  
บ้านขวากเหนือ หมู่ท่ี 5 ตำบลท่าข้าม 
อำเภอเวียงแก่น อบรม ศึกษาดูงานและ
ส่งเสริมพัฒนาให้กลุ่มตัดเย็บสตรีท่าข้าม 
ให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม  
(100,000 บาท) 
2.12 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผกั
ปลอดสารพิษ การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 
พืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ 
ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง ให้องค์ความรู้ในการ
ผลิตผลิตท่ีได้มาตรฐาน พร้อมท้ังจำหน่ายใน
รูปแบบกลุ่มสร้างอำนาจการต่อรองราคา/
แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใชส้ารเคมี 
พร้อมท้ังแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน  
(48,800 บาท) 
2.13 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก
ผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชเกษตรอินทรยี์  
พืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ 
หมู่ท่ี 19 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง  
ให้องค์ความรู้ในการผลิตผลิตท่ีได้มาตรฐาน  
พร้อมท้ังจำหน่ายในรูปแบบกลุ่มสร้าง
อำนาจการต่อรองราคา / แนะนำการใช้สาร
ชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี พร้อมท้ัง
แนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน (9,200 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  
 

2.14 กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  
จากผ้าปัก ผ้าทอ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอบรม
ฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
กับผู้ว่างงาน (84,000 บาท) 
2.15 กิจกรรมการปลูกบุก บ้านป่าซางนาเงิน 
หมู่ท่ี 12 ตำบลแม่ฟ้าหลวง  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง อบรมและฝึกปฏิบัติการ
ปลูกบุก (104,400 บาท) 
2.16 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และการส่งเสริม
ปลูกชาและกาแฟ บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ท่ี 9 
ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง  
ให้ความรู้พร้อมส่งเสริมการพัฒนาการ
เกษตรในการปลูกชาและกาแฟ  
(31,660 บาท) 
2.17 กิจกรรมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  
บ้านจะลอ หมู่ท่ี 10 ตำบลแม่ฟ้าหลวง 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง อบรมและส่งเสริม 
การเลี้ยงไก่กระดูกดำ (28,200 บาท) 
2.18 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตร
อินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรการปลูกมะม่วง 
บ้านเวียงหมอก หมู่ท่ี 10 ตำบลห้วยซ้อ  
อำเภอเชียงของ การอบรมเกษตรอินทรีย์
และส่งเสริมการปลูกมะม่วง การดูแลรักษา
และการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลติ  
สู่ตลาดภายนอก (69,200 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2.19 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผ้าปักชน
เผ่า บ้านเวียงหมอก หมู่ท่ี 10 ตำบลห้วยซ้อ 
อำเภอเชียงของ การอบรมส่งเสริมกลุ่ม
แม่บ้านในเรื่องการตัดเย็บ การปักลายผ้าท่ี
ทันสมัยเป็นท่ีต้องการของตลาด 
(36,750 บาท) 
2.20 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนา
ผลผลิตทางด้านเกษตร บ้านเมืองกาญจ์น 
หมู่ท่ี 2 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ 
ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นท่ีการเพาะปลูก  
ผักและผลไม้ในชุมชน จำนวน 30 คน  
(25,080 บาท) 
2.21 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนา
ผลผลิตทางด้านเกษตรบ้านหาดบ้าย  
หมู่ท่ี 1 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ 
ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นท่ีการเพาะปลูก  
ผักและผลไม้ในชุมชน จำนวน 30 คน  
(25,080 บาท) 
2.22 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ตำบลริมโขง  
อำเภอเชียงของ อบรมให้ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางการจำหน่ายสินค้างานบริการ 
และการท่องเท่ียว (64,180 บาท)  



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 7/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2.23 กิจกรรมการจัดทำนิทรรศการตามรอย
พ่อเท่ียวดอยผาหมี บ้านผาหมี หมู่ท่ี 6 
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย ดำเนินการ
จัดนิทรรศการตามรอยพ่อเท่ียวดอยผาหมี
และปรับปรุงพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม (75,000 บาท) 
2.24 กิจกรรมการอบรมคัดเลือกสินค้า 
OTOP เพื่อการแปรรูป พัฒนาแบรนด์ 
สู่การตลาด บ้านห้วยหาน ตำบลปอ  
อำเภอเวียงแก่น อบรมการพัฒนาสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นท่ีสนใจและมีความ
คงทนมากยิ่งขึ้น (40,600 บาท) 
2.25 กิจกรรมการอบรมเกษตรกรแนวใหม่
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังผา 
หมู่ท่ี 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น 
อบรมและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรบ้านวัง
ผาเกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ 
ในการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (50,000 บาท) 
2.26 กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพชา่งใน
ชุมชน (ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,ช่างก่อสร้าง)  
หมู่ท่ี 12 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง อบรมให้
ความรู้ด้านช่างในชุมชน แก่เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้และทักษะ 
ด้านช่าง อาทิ อบรมช่างเครื่องยนต์,  
อบรมช่างก่อสร้าง, อบรมช่างไฟฟ้า 
(48,600 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  
 

2.27 กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจการ
ปลูกสตรอว์เบอร์รี่และการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต หมู่ท่ี 19 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง  
(52,200 บาท) 
2.28 กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการเลี้ยง
ไก่ไข่ บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ท่ี 12 ตำบลแม่
ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง (65,100 บาท) 
2.29 กิจกรรมอบรมและส่งเสริมความรู้การ
ปลูกชาเบ้ืองต้น บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ท่ี 12 
ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
(67,600 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ขับเคลื่อนและฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐานรากด้วยการ
สนับสนุนกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านอาชีพและ
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ี
ขยายผลโครงการร้อยใจรกัษ์
จังหวัดเชียงราย 

ประกอบด้วย 23 กิจกรรม ได้แก่ 
3.1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมลาน
วัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่ บ้านรักษ์พนา หมู่ท่ี 9 
อำเภอพญาเม็งราย (146,000 บาท) 
3.2 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง 
การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยเครื่องจักร บ้านร่ม
โพธิ์ทองหมู่ท่ี 19 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง  
(330,950 บาท) 
3.3 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรือ่ง 
การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยเครื่องจกัร 
บ้านแผ่นดินทองหมู่ท่ี 12 ตำบลตับเต่า 
อำเภอเทิง (330,950 บาท) 
3.4 กิจกรรมการปรับปรุงถนนโดยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 
บ้านห้วยไร่ ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน  
กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร  (481,000 บาท) 
3.5 กิจกรรมการก่อสร้างโรงน้ำดื่มสะอาด 
บ้านห้วยคุ หมู่ท่ี 8 ตำบลปอ  
อำเภอเวียงแก่น (320,600 บาท) 

8,279,685 จังหวัดเชียงราย องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน ระบบน้ำ 
โรงเรือน อาคาร และอบรมส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร จำนวน 
998 ครัวเรือน ช่วยให้สามารถนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้าง
รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
3. ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมท่ี 6 10 16 18 21 
23 รวม 6 กิจกรรม รวมวงเงิน 2,840,150 บาท 
โดยก่อสร้างโรงเรือน หรือสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เพียงอย่างเดียว ไม่ระบุหน่วยดำเนินการ หรือหน่วย
ดำเนินการไม่สอดคล้องกับภารกิจ และเห็นควร
สนับสนุน กิจกรรมท่ี 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 
14 15 17 19 20 และ 22 รวม 17 กิจกรรม  
คิดเป็นวงเงินรวม 5,439,535 บาท  

5,439,535 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 10/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3.6 ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านห้วยลึก 
หมู่ท่ี 4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น 
(293,000 บาท) 
3.7 กิจกรรมการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านขวากเหนือ หมู่ท่ี 5  
ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น   
(268,000 บาท) 
3.8 กิจกรรมปรับปรุงอาคารแสดงสินค้า 
และวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า บ้านผาฮี้  
หมู่ท่ี 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย 
(401,400 บาท) 
3.9 กิจกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าลาหู่ 
บ้านมูเซอร์ผาฮี หมู่ท่ี 10 (174,295 บาท) 
3.10 กิจกรรมการพัฒนาระบบน้ำเพื่อ
อุปโภคบริโภคพลังงานแสงอาทิตย์  
บ้านเวียงแก้ว หมู่ท่ี 4 ตำบลศรีดอนมูล 
อำเภอเชียงแสน (529,650 บาท) 
3.11 กิจกรรมการขุดเจาะบ่อบาดาล 
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร บ้านสวนดอก  
หมู่ท่ี 8 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน 
(756,000 บาท) 

 
        

 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 11/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3.12.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการแปร
รูปและประยุกต์ผ้าทอไทลื้อ บ้านหาดบ้าย 
หมู่ท่ี 1 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ   
(480,130 บาท) 
3.13 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านวังผา 
หมู่ท่ี 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น 
(442,498 บาท) 
3.14 กิจกรรมการส่งเสริมทำกระเป๋า 
ชนเผ่าลาหู่ บ้านรักษ์พนา หมู่ท่ี 9  
ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย 
ฝึกอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ 
การทำกระเป๋าชนเผ่าลาหู่เพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียวในชุมชน (106,500 บาท) 
3.15 กิจกรรมปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/2  
บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 6 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่
จัน ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร (117,000 บาท) 
3.16 กิจกรรมการจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์
กลาส บ้านห้วยหาน หมู่ท่ี 9 ตำบลปอ 
อำเภอเวียงแก่น (182,000 บาท) 
3.17 กิจกรรมอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าม้ง
สมัยใหม่โดยใช้เครื่องจักร บ้านห้วยหาน 
หมู่ท่ี 9 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น 
(597,000 บาท)  



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 12/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3.18 กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพษิ 
บ้านขวากเหนือ หมู่ท่ี 5 ตำบลท่าข้าม 
อำเภอเวียงแก่น (258,000 บาท) 
3.19 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลติภัณฑ์
อาหารไทลื้อ บ้านหาดบ้าย หมู่ท่ี 1  
ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ  
(138,712 บาท) 
3.20 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ตัดชุดชนเผ่าลาหู่ บ้านรักษ์พนา หมู่ท่ี 9 
ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย 
ฝึกอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการทำ
ชุดชนเผ่าลาหู่ (114,500 บาท) 
3.21 การส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือ  
บ้านป่าแดง หมู่ท่ี 5 ตำบลเกาะช้าง 
อำเภอแม่สาย ตั้งแต่การสนับสนุนพันธุ์โค 
อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ (1,562,500 บาท) 
3.22 กิจกรรมการปรับปรุงถนนโดยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 16 บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 6 ตำบลแม่ไร่  
อำเภอแม่จัน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 110 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร 
(234,000 บาท) 
3.23 กิจกรรมติด (มิเตอร์) มาตรวัดน้ำ
ระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ท่ี 8 
ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น (15,000 บาท) 

 
        

 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 13/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านแหล่งน้ำเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชนในพื้นท่ี 
จังหวัดเชียงราย  

โดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ท้ังหมด 4 แห่งได้แก่ 
4.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหวาย หมู่ท่ี 1 
ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ทำให้ความจุการกักเก็บน้ำมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 330,470 ลูกบาศก์เมตร 
(16,150,000 บาท) 
4.2 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสารภี หมู่ท่ี 18 
ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ทำให้ความจุการกักเก็บน้ำมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 115,557 ลูกบาศก์เมตร 
(5,700,000 บาท) 
4.3 ขุดลอกหนองป่าซาง (ระยะท่ี 2)  
หมู่ท่ี 3 ตำบลศรีเวียง อำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย ทำให้ความจุการกักเก็บน้ำ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 224,670  
ลูกบาศก์เมตร (10,960,000 บาท)  
4.4 ขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำนา หมู่ท่ี 3 
ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ทำให้ความจุการกักเก็บน้ำ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 115,920 ลูกบาศก์เมตร 
(4,180,000 บาท) 

36,990,000  จังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
เขต 15 เชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ในพื้นท่ีอำเภอเชียงของ 
เวียงชัย และเวียงป่าเป้า รวม 4 แห่ง เพื่อเพิ่มพื้นท่ี
กักเก็บน้ำให้เกษตรกรในพื้นท่ี สำหรับใช้ทำ
การเกษตร อุปโภค บริโภค ประมง และปศุสัตว์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,086 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

36,990,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 14/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 7  
บ้านศรีวังมูล 
ตำบลบัวสลี  
อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ท่ี 7  
บ้านศรีวังมูล ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงรายกว้าง 4 เมตร  
ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,957,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบัวสลี  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีเส้นทางในการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเกษตรกรมีเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ข้าวเหนียว และ
ผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
932 คน และผู้ประกอบการ 1 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

1,957,000 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยส้านยาว  
หมู่ท่ี 13 ตำบลดงมะดะ  
อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,314 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 5,256 ตารางเมตร  
ชนิดไม่มีไหล่ทาง  

2,658,813 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ดงมะดะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีเส้นทางในการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเกษตรกรมีเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,005 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

2,658,813 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 15/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ขุดลอกอ่างผาแดง หมู่ท่ี 1 
บ้านป่าเหียง ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ขุดลอกอ่างผาแดงขนาดปากกว้าง 32 เมตร 
ปากยาว 60 เมตร ก้นกว้าง 20 เมตร  
ก้นยาว 48 เมตร ขุดลึกโดยเฉลี่ย 6 เมตร  
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีกักเก็บน้ำให้ราษฎร  
เกษตรกร ในพื้นท่ี  

493,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสันกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีกักเก็บน้ำให้
เกษตรกรในพื้นท่ี สำหรับใช้ทำการเกษตร อุปโภค 
บริโภค ประมง และปศุสัตว์ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน และเกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที   

493,800 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางบ้าน  
หมู่ท่ี 2 บ้านจำคาวตอง  
ตำบลดอยงาม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,155 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นท่ีดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 
4,620.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  

2,479,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลดอยงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีเส้นทางในการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเกษตรกรมีเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 350 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

2,479,600 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 16/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
บ้านทุ่งสามเหลี่ยม หมู่ท่ี 3 
เชื่อมบ้านสันป่าหนาด  
หมู่ท่ี 2 ตำบลเวียงห้าว  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไม่มีไหล่ทาง) กว้าง 5 เมตร   
ยาว 1,396 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
6,980 ตารางเมตร  

3,625,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเวียงห้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เพื่อขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร เช่น ข้าวเหนียว และผลไม้ตามฤดกูาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

3,625,000 

10 พัฒนาแหล่งน้ำ  
ตำบลม่วงยาย 
อำเภอเวียงแก่น 

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพื้นท่ี โดยการขุดลอกแก้มลิง
เพื่อกักเก็บน้ำ ปริมาณดินขุด  
12,738 ลูกบาศก์เมตร 

1,922,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลม่วงยาย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีกักเก็บน้ำให้
เกษตรกรในพื้นท่ี สำหรับใช้ทำการเกษตร อุปโภค 
บริโภค ประมง และปศุสัตว์ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,500 คน เกษตรกร 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

1,922,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 17/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ตำบลหล่ายงาว  
อำเภอเวียงแก่น 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ  
หมู่ท่ี 2 จำนวน 1 แห่ง (งานหอถังสูงและ
ระบบกรองน้ำ, ส่วนงานเจาะบ่อบาดาล  
ขนาด 4 น้ิว)   

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หล่ายงาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้ประชาชนในพื้นท่ี มีน้ำเพื่อใช้สำหรับ
อุปโภคบริโภค กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
 400 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

490,000 

12 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ  
ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยปอ บ้านดอน  
หมู่ 3 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ขนาดสันฝายกว้าง 10.00 เมตร  
สูง 1.20 เมตร  

732,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลปอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีกักเก็บน้ำให้
ราษฎร เกษตรกร ในพื้นท่ี เพื่อทำการเกษตร 
อุปโภค บริโภค ประมง และปศุสัตว์ กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 450 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

732,600 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 18/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก 
สายห้วยส้านถึงบ่อขยะ  
บ้านท่าข้าม หมู่ท่ี 1  
อำเภอเวียงแก่น 

ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายห้วยส้านถึง
บ่อขยะ บ้านท่าข้าม หมู่ท่ี 1 ความกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร  

221,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลท่าข้าม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก เพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,158 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

221,800 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายทุ่งโป่ง)  
บ้านแม่ต๋ำเหนือ หมู่ 1  
อำเภอพญาเม็งราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทุ่งโป่ง) บ้านแม่ต๋ำเหนือ หมู่ 1 ตำบล
ตาดควันขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
1 ป้าย   

329,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตาดควัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีเส้นทางในการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเกษตรกรมีเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 600 คน และ
เกษตร 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

329,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 19/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
อำเภอพญาเม็งราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
หลวงหมายเลข 1174 หมู่ 1 ตำบลเม็งราย -
หมู่ 18 ตำบลแม่เปา กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.145 เมตร ยาว 2,240 เมตร  

7,376,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
พญาเม็งราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว สัตว์เลี้ยง  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,000 คน และเกษตร 
2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

7,376,000 

16 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete  
บ้านสันสะอาด หมู่ 4  
ตำบลไม้ยา  
อำเภอพญาเม็งราย  
จังหวัดเชียงราย 

สร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
บ้านสันสะอาด หมู่ 4 ตำบลไม้ยา  
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
ยาว 1,105 เมตร กว้าง 6 เมตร  
หนา 0.04 เมตร  

2,275,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลไม้ยา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ลำไย ข้าวโพด มันสำปะหลัง 
ยางพารา กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,195 คน 
และเกษตร 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

2,275,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 20/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ขุดลอกร่องโป่ง  
อำเภอพญาเม็งราย 

ขุดลอกร่องโป่ง บ้านสบเปา หมู่ 2  
ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย  
จังหวัดเชียงราย กว้าง 10 เมตร  
ยาว 550 เมตร ลึก 1.5 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 7,012.5 ลูกบาศก์เมตร 

250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่เปา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกร่องโป่ง เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมให้มี
ประสิทธิภาพต่อเกษตรกรและสามารถใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ำได้อย่างแท้จริง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 845 คน และการจ้างงาน 
40 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

250,000 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 3 เชื่อมต่อกับ
หมู่ท่ี 2 อำเภอป่าแดด 

ก่อสร้องถนนคอนกรีตหมู่ท่ี 3 เชื่อมต่อกับ
หมู่ท่ี 2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 900 เมตร  

1,431,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลโรงช้าง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสัญจรและการขนส่งผลผลิต
ด้านการเกษตรของเกษตรกร เช่น ข้าว ข้าวโพด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

1,431,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 21/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลงช้างตาย 
อำเภอป่าแดด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหลงช้างตาย หมู่ท่ี 8 ตำบลสันมะค่า  
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

3,119,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สันมะค่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงประปา เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขน
ย้ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร เช่น ลำไย ข้าว มัน
สำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

3,119,000 

20 ปรับปรุงประปา หมู่ท่ี 3 
บ้านสันเจริญ ตำบลป่าแดด 
อำเภอป่าแดด  
จังหวัดเชียงราย 

ซ่อมปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 ระบบ 
หมู่ท่ี 3 บ้านสันเจริญ ตำบลป่าแดด  
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

486,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ป่าแดด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงประปา เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และมีน้ำท่ีเพียงพอต่อผลผลิตทาง
การเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 445 คน  
มีการจ้างงาน 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

486,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 22/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วย
แม่ไร่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่าง
เก็บน้ำห้วยแม่ไร่ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ท่ี 18 
ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือรวมพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 4.800 ตารางเมตร 

3,113,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีเส้นทางในการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเกษตรกรมีเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 490 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

3,113,000 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่หม้อ หมู่ท่ี 7 ตำบลเทอดไทย 
ปริมาณงานขนาด กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 804.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,412 ตารางเมตร  

1,898,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเทอดไทย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ เมล็ดชาน้ำมันและใบ
ชาอัสสัม กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปลูกชาน้ำมันและ
ชาอัสสัม 100 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

1,898,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 23/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ 
คสล.สายทางบ้านอาแหละ 
หมู่ท่ี 2 ตำบลแม่สลองนอก 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง ถึงบ้าน
ห้วยมะหินฝน หมู่ท่ี 4 
ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ คสล. สายทาง บ้านอาแหละ 
หมู่ท่ี 2 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้า
หลวง ถึงบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ท่ี 14 ตำบล
ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ช่วงท่ี 1 ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,325.00 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
6,100.00 ตารางเมตร  

6,324,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 

แม่สลองนอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีเส้นทางในการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเกษตรกรมีเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

6,324,000 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
สายบ้านห้วยสัก หมู่ท่ี 15  
ซอย 15 อำเภอขุนตาล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร สายบ้านห้วยสัก หมู่ท่ี 15  
ซอย 15 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   
ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร  

1,072,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลยางฮอม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสัญจรและการขนส่งผลผลิต
ด้านการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,000 คน และเกษตรกร 1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที   

1,072,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 24/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติก 
คอนกรีตบ้านห้วยโป่ง  
หมู่ท่ี 5 ตำบลต้า  
อำเภอขุนตาล  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตขนาดผิว
ทางกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อย กว่า 3,600 ตารางเมตร  

1,631,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลต้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรตี  
เพื่อการสัญจรและการขนส่งผลผลิตด้านการเกษตร 
เช่น ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 450 คน 
และเกษตรกร 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,631,000 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายสันป่าเสือ 
หมู่ท่ี 2 บ้านดงชัย  
ตำบลทุ่งก่อ  
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายสันป่าเสือ หมู่ท่ี 2 บ้านดงชัย 
ยาว 650.00 เมตรกว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร  

1,521,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทุ่งก่อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจร
และการขนส่งผลผลิตด้านการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน 
และเกษตรกร 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,521,600 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 25/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบ
คอนกรีตตัวยูเพื่อใช้ใน
การเกษตร อำเภอเชียงแสน 

ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการการเกษตร 
บ้านสันตันธง หมู่ท่ี 2 (จุดท่ี1) ลักษณะ
ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม กว้าง 1.00 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างคลองส่งน้ำ เพื่อทำให้ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตรกรรม สามารถมีน้ำใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,395 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

500,000 

28 ก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบ
คอนกรีตตัวยูเพื่อใช้ใน
การเกษตร อำเภอเชียงแสน 

ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการการเกษตร 
บ้านสันต้นธง หมู่ท่ี 2 (จุดท่ี2) ลักษณะ
ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม กว้าง 1.00 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร  

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างคลองส่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม สามารถมีน้ำใช้ในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
1,395 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 26/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้ง
โพรง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ  

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประชาชน 
ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนท้ังสิ้น 5 
อำเภอๆ ละ 100 คน รวมท้ังสิ้น 500 คน 
2. จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนผู้ท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการฯ ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม
จำนวน 5 รุ่นๆละ 100 คนจำนวน 2 วัน 
หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อ
คืนสู่ธรรมชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมจำนวน 462,000 บาท  
3. สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิต ได้แก่ โพรง
เลี้ยงผึ้ง ราคา 250 บาท 10 โพรง ต่อ 1 คน  
คนเป็นเงินท้ังสิ้น 1,250,000 บาท 

1,712,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยอบรม และเพาะเลี้ยงผึ้งโพรง 
เพื่อให้เกษตรกรยังสามารถนำผลผลิตจากการเลี้ยง
ผึ้งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยสร้างรายได้
เสริมเช่น สบู่น้ำผึ้ง ครีมบำรุงผิว เครื่องดื่ม และยา
สมุนไพร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,712,000 

30 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ขยายพันธุ์สัตว์ปีก  
โดยใช้ตู้ฟักไข่ขนาดเลก็  

ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขยายพันธุ์สัตว์ปีก โดยใช้ตู้ฟักไข่ขนาดเล็ก
จำนวน 30 คน  

46,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเกาะช้าง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลผลติ
(เกษตร) เชื่อมโยงการท่องเท่ียวและบริการ  
เป็นการอบรมและแจกวัสดุเพื่อขยายพนัธุ์สัตว์ปีก 
ฝึกทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก 
โดยการใช้ตู้ฟักไขข่นาดเล็ก ท่ีประกอบขึ้นใช้เอง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

46,200 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 27/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เลียบคลอง
ชลประทาน RMC2 
ท้ายบ้านสันมะนะ  
หมู่ 5 ตำบลแม่สาย  
อำเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เลียบคลองชลประทาน RMC2  
ท้ายบ้านสันมะนะ หมู่ 5  
ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย กว้าง 5 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 1,020 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
5,100 ตารางเมตร 

2,780,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลแม่สาย
มิตรภาพ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวเหนียว 
ข้าวโพด ชา และกาแฟ ไปยังหมู่บ้านและตำบล
ใกล้เคียงได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และมีการจ้างงาน 31 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

2,780,000 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านท่า
บันได  (ซอย 15) ตำบลเวียง
เหนือ อำเภอเวียงชัย  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 268 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เวียงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อใช้เส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
เช่น ชา กาแฟ ลดต้นทุนในการขนส่งและการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
941 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 28/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 สืบสานภูมิปัญญาทอผ้า
ล้านนา เสริมสร้างศักยภาพ
สู่การท่องเท่ียวชุมชน  

อบรมทอผ้าโดยอนุรักษ์การทอแบบดั้งเดิม 
ลายผ้าเดิมของท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอด     
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

90,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโชคชัย 
อำเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

90,900 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านดอยทอง 
หมู่ท่ี 17 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอยทอง หมู่ท่ี 17 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอยลาน
กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดท่ี  
E597892 N2179383 จุดสิ้นสุดโครงการ  
E0597907 N2179008 

944,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดอยลาน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทาง  
ในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ชา และผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 467 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

944,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 29/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ซ่อมสร้างถนนสายหลัก 
ตำบลดอยฮาง 

ซ่อมสร้างถนนสายหลัก  
ตำบลดอยฮาง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายหลัก  
(ช่วงบ้านยางคำนุ – บ้านผาเสริฐ) 
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 6 เมตร ยาว 4,758 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

2,912,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดอยฮาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยซ่อมถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการ
ใช้เส้นทางและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร 
และผู้ประกอบการ 2,000 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

2,912,000 

36 ขุดเจาะบ่อบาดาล  
บ้านเวียงหมอก หมู่ท่ี 10 
ตำบลห้วยซ้อ 
อำเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 น้ิว ท่อกรุบ่อ 
ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532  
ค่าความลึกไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร หรือมี
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง พร้อมฐานบ่อและป้ายแสดงโครงการ 

233,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีน้ำ
ใช้ในการทำเกษตรกรรม อาทิ ข้าว ข้าวโพด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้มีแปลงเกษตรในพื้นท่ี 
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

233,800 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 30/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ขุดลอกน้ำปล้อง  
บ้านปล้องใต้ หมู่ท่ี 3 

พัฒนาแหล่งน้ำโครงการขุดลอกลำน้ำปล้อง 
บ้านปล้องใต้ หมู่ท่ี 3 อำเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย ด้วยรถขุด จำนวน 2 จุด  

1,631,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลปล้อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม สามารถมีน้ำใช้ในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร และลดต้นทุนการทำการเกษตร 
โดยมีผลผลิตท่ีสำคัญได้แก ่ข้าว ข้าวเหนียว และมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

1,631,000 

38 พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎี
ใหม่บ้านร่องริว 

1.ประชุมร่วมระหว่างกลุ่มเกษตรกร 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี
องค์การริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเพื่อ
หารือในกิจกรรมการดำเนินงานและ
ประสานแผนดำเนินการ 
2. ฝึกอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักแบบกอง
ยาวไม่พลิกกลับกอง และปุ๋ยหมักแบบวงตา
ข่าย 
3. ฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการ
ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบชั้นคอนโด 
4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ร่วมกับผู้นำชุมชน เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีโดย
การทำปุ๋ยหมักแบบกองแถวยาวไม่พลิกกลับ
กอง การทำปุ๋ยหมักแบบวงตาข่ายและการ
ทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน 

549,150 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเวียง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ฝึกอบรมการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้
เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยได้เองลดต้นทุนการผลิต 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 150 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

549,150 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 31/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างโครงการสร้าง
พื้นฐานเพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 4 ตำบลหนอง
แรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1,314 
เมตร ความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,314 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,256 ตารางเมตร 

2,825,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองแรด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
สามารถขนส่งพืชผลผลิตทางการเกษตร เช่น    
ข้าว ข้าวโพด ได้สะดวกและมีความปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 650 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

2,825,000 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านร้องหมอ
หงส์ หมู่ท่ี 6 เชื่อม  
บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 937 เมตร และมีพื้นท่ีผิวจราจร  
ไม่น้อยกว่า 3,748 ตารางเมตร  

2,205,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เจดีย์หลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรเข้าสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 650 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

2,205,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 32/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 พัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานราก ก่อสร้างรางส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 9,10 ดงหลวง 

ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดปากรางกว้าง 1.00 เมตร ลึก  
1.20 เมตร ผนังคอนกรีตหนา 0.10 เมตร  
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,050 เมตร 

6,461,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่พริก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นท่ี
ทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถมีน้ำใชไ้ด้
ตลอดท้ังปี และมีสินค้าเกษตรท่ีสำคัญได้แก่ขา้ว 
ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

6,461,000 

42 พัฒนาการท่องเท่ียว การค้า 
และบริการ ตลาดถนนคน
เดินวัฒนธรรมไทลื้อหาด
บ้ายหาดทรายทอง  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก 
ตำบลริมโขง  
อำเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 
1. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตลาดถนนคนเดิน
วัฒนธรรมไทลื้อ หาดบ้าย - หาดทรายทอง 
สำหรับผู้ประกอบการ 100 คน 
 (445,000 บาท)  
2. อบรมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการบริการวัฒนธรรมไทลื้อ หาดบ้าย - 
หาดทรายทอง ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน 
ระยะเวลาอบรม 3 วัน (60,300 บาท)  
3. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ตลาดถนน 
คนเดินไทลื้อ หาดบ้าย-หาดทรายทอง 
(307,200 บาท)  
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ตลาดถนนคนเดินไทลื้อ หาดบ้าย- 
หาดทรายทอง (63,000 บาท) 

875,500  จังหวัดเชียงราย สำนักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดเชียงราย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยสร้าง
การเข้าถึงช่องทางการตลาด ผ่านการดำเนิน
กิจกรรมถนนคนเดินในพื้นท่ีจุดผ่อนปรนชายแดน 
และการหล่อหลอมศิลปวัฒธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ 
เชื่อมโยงการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ 
สู่การท่องเท่ียวง ท้ังน้ีการดำเนินโครงการจะทำให้
เกิดตลาดสินค้าและบริการของผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 
แห่ง มีผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ ความสามารถ 100 
ราย เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 500 - 
1,000 คน และคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวท่ีให้ความ
สนใจประมาณ 300 คน ต่อครั้ง รวมท้ังมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40,000 บาทต่อคนต่อปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

875,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 33/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 พัฒนาการท่องเท่ียว  
การค้าและบริการ  
ย้อนรอยอารยธรรมวิถีคน
เมือง กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และเศรษฐกิจฐานราก 
ตำบลริมกก  
อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 
1. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตลาดถนนคนเดิน 
ย้อนรอยอารยธรรมวิถีคนเมืองกาดหมั้วคัว
ฝั่งหมิ่น สำหรับผู้ประกอบการ 100 ราย 
(445,000 บาท)  
2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ย้อนรอย
อารยธรรมวิถีคนเมืองกาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น 
(60,300 บาท)  
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ย้อนรอยอารยธรรมวิถี
คนเมือง กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น  
(307,200 บาท)  
4. อบรมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(63,000 บาท)  

875,500  จังหวัดเชียงราย สำนักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดเชียงราย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
โดยสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด ผ่านการ
ดำเนินกิจกรรมตลาดถนนคนเดินไทลื้อ การแสดง
และประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ีประวัติศาสตร์ ศาสนา 
วัฒนธรรม (วัดฝั่งหมิ่น ชุมชนฝั่งหมิ่นและป่าแดง) 
เชื่อมโยงการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและ
บริการสู่การท่องเท่ียวชุมชนเพื่อให้ประชาชน/
ชุมชนในพื้นท่ีความรู้สามารถสาร้างรายไดอ้ย่าง
ยั่งยืน ท้ังน้ี การดำเนินโครงการจะทำให้เกิดตลาด
สินค้าและบริการของผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 แห่ง  
มีผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ ความสามารถ 100 ราย
เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 500- 
1,000 คน เกิดเครือข่ายการท่องเท่ียวใน  
ตำบลริมกก ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเท่ียว
ประมาณ 300 คนต่อครั้ง รวมท้ังมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 40,000 บาทต่อคนต่อปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

875,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 34/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 พัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ี
ประยุกต์ตามพระราชดำริ 
บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4  
ตำบลแม่สลองใน  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพษิ 
129,600 บาท (ปรับลดเป็น 82,000 บาท)  
- โดยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการ
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ทัศนศึกษาดู
งานของเกษตรกร สนับสนุนวัสดุปัจจัย
การเกษตร  
2. ส่งเสริมการปลูกชาอัสสัม (1,330,000 บาท) 
ปรับลดเป็น 238,000 บาท โดยสนับสนุนวัสดุ
ปัจจัยการเกษตร (ต้นกล้าชาอัสสัม)  
จำนวน 70 คน (1,330,000 บาท) 
3. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยนืต้น  
(442,000 บาท) ปรับลดเป็น 110,000 บาท 
- ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกไม้
ผลไม้ยืนต้น สนับสนุนวัสดุปัจจัยการเกษตร 
4. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์เก๊กฮวย (76,000 บาท) ปรับลด
เป็น 68,500 บาท - ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการปลูกเก๊กฮวยคุณภาพ 
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เก๊กฮวย สนับสนุนวัสดุ
ปัจจัยการเกษตร (ต้นกล้าเก็กฮวย)  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์   

1,977,600  จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยอบรมเกษตรกรให้มีความเข้มแขง็
สามารถพึ่งพาตนเองได้ แก้ไขปัญหาความยากจน
และไม่พึ่งพารายได้จากการท่องเท่ียวเพียงอยา่งเดียว 
(ทุ่งดอกบัวตอง) ท้ังน้ี การดำเนินโครงการจะ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ
และเหมาะสมกับพื้นท่ี อาทิ อะโวคาโด  
แมคคาเดเมีย ชาอัสสัม และต้นเก็กฮวย  
ซึ่งเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อรายต่อปี จากการ
จำหน่ายพืชเศรษฐกิจและสินค้าแปรรูป (ชาเก็ก
ฮวย) โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปจำหน่าย
ได้ท่ีร้านสหกรณ์ของหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 130 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

498,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 35/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 กระชังบกเลี้ยงสัตว์น้ำจาก 
น้ำยางข้นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 
ชาวสวนยาง 

ส่งเสริมกระชังบกเลี้ยงสัตว์น้ำจากน้ำยางข้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง  
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ในพื้นท่ี  
อำเภอดอยหลวง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลปง
น้อย ตำบลโชคชัย และตำบลหนองป่าก่อ 
2. จัดฝึกอบรมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม หลักสูตร อาชีพ
ทางเลือกการประกอบอาชีพอื่นในสวน
ยางพาราหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตยางพาราจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน 
รุ่นละ 3 วัน (111,300 บาท)  
3. วัสดุฝึกอบรมและสาธิต เช่น ท่อพีวีซี 
(6,930 บาท)  
4. สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิต เช่น ผ้าดิบ
พร้อมตัดเย็บ น้ำยางคอมปาวน์เคลือบ
กระชัง (480,000 บาท)  

598,230  จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงราย 

ร่วมกับ  
ท่ีว่าการปกครองอำเภอ

ดอยหลวง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ใช้ยางพาราสำหรับผลิตเป็นกระชังบกเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1.5 เมตร 
สำหรับจำหน่ายให้แก่เกษตรกรท่ัวไปหรือผู้ท่ีสนใจ 
ในราคาอันละ 4,500 - 5,000 บาท เพื่อแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราท่ีตกต่ำและเพิ่มทางเลือกการ
ประกอบอาชีพ ท้ังน้ี การดำเนินโครงการจะทำให้
เกษตรกรนำความรู้ท่ีได้รับมาแปรรูปน้ำยางพารา 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ โดยสามารถนำมาใช้ในพื้นท่ี
ตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการเกษตรแบบผสมผสาน  
รวมท้ังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไม่ต่ำกวา่ 
45,000 บาท ต่อรายต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

598,230 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 36/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ขุดลอกหนองหลวงเพื่อ 
การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพด้านการประมง 

1.ขุดลอกหนองหลวงเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับ
การเกษตรและประมง พื้นท่ีขุด 300 ไร่ 
(55,000,000 บาท) 
2.ส่งเสริมอาชีพด้านการประมง  
(5,000,000 บาท) 

60,000,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานประมง 
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอก ปริมาณกักเก็บน้ำเดิม 19,000,000 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น
ไมน้่อยกว่า 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร  
เป็น 20,000,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย  
ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 ของ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกร  
ผู้ปลูก ข้าว ข้าวเหนียว พืชผักสวนครัว และ
ชาวประมง ในพื้นท่ี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 หรือประมาณ 36,000 บาทต่อคนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 14 หมู่บ้าน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
3. ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมท่ี 2 เน่ืองจาก 
งบประมาณส่วนใหญ่มากกว่า 4 ล้านบาท  
โดยปล่อยพันธุ์ปลา และกุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำ 
คงเหลือกิจกรรมท่ี 1 วงเงินเห็นควรสนับสนุน 
55,000,000 บาท 

55,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 37/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 เลี้ยงปลาดุกกู้วิกฤติโควิด 1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก  
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 11 กลุ่ม พื้นท่ี 4 
อำเภอของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอ
เชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และ
อำเภอขุนตาล จำนวน 1,730 ราย  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาดุก 
อาหารปลา กระชังนก) 
3. อบรมเกษตรกร  ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ในพื้นท่ีต่างๆ จำนวน 11 พื้นท่ี ดังน้ี 
วิสาหกิจชุมชนเชียงของสมุนไพรแผนใหม่ 
วิสาหกิจชุมชนพุทธเกษตรอินทรีย์พึ่งตนเอง 
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวชุมชนบ้านน้ำม้า 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านเกษตรกรปลูก
หม่อนไหม วิสาหกิจชุมชนกำจัดขยะถูกวิธี  
วิสาหกิจชุมชนฮอมฮักเกษตรอินทรีย์ฯ 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรต้นแบบสำนึกรักบ้าน
เกิด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตร
อำเภอเทิง วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปสินค้า
เกษตรตำบลหงาว  

5,190,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานประมง 
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพา
ตนเองและนำส่วนเกินจากการบริโภคไปจำหน่ายได้ 
เน่ืองจากท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกษตรกรท้ัง 4 
อำเภอ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019 ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้า
เกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อนและมีรายได้ลดลง  
ท้ังน้ี การดำเนินโครงการจะช่วยลดค่าใช้จา่ยใน
ครัวเรือนและโดยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมโครงการ 4,800 บาท ต่อคนต่อปี หรือ 
8,304,400 บาท ต่อปี 1,730 ราย กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 4 อำเภอ 1,730 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

5,190,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 38/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ขุดลอกหนองเขียว บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ 
อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ขนาดพื้นท่ี  
106,300 ตารางเมตร ให้ได้ปริมาตร 
การกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค  
ไม่น้อยกว่า 413,000 ลูกบาศก์เมตร 

25,984,400  จังหวัดเชียงราย หน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนท่ี 35 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
เป็นขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ซึ่งอยู่ในแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ปี 2564 
และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 ของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีขนาดพื้นท่ี 106,300 
ตารางเมตร ปริมาณกักเก็บน้ำเดิมประมาณ 
212,600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ
ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 413,000 ลูกบาศก์เมตร 
เกษตรกร ชาวประมง ในพื้นท่ี ซึ่งมีสินค้าเกษตร
หลักได้แก่ข้าว และพืชผักสวนครัว มีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 36,000 บาท
ต่อคนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
14 หมู่บ้าน จำนวน 8,373 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

25,984,400 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 39/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น
เพื่อรองรับการท่องเท่ียว
และการค้าชายแดน 
ในเขตพื้นท่ี จังหวัดเชียงราย 

พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นเพื่อรองรับ 
การท่องเท่ียวและการค้าชายแดนในเขต
พื้นท่ี จังหวัดเชียงราย ในอาชีพต่างๆ  
7 อาชีพ ประกอบด้วย  
1.การพัฒนาทักษะอาชีพมัคคุเทศก์ชุมชน 
(803,600 บาท)  
2. ช่างเทคนิคพื้นฐาน (1,772,800 บาท)  
3. ทักษะวิชาชีพการเกษตรสมัยใหม่ 
(3,447,200 บาท) ปรับลดเป็น  
(1,472,400 บาท)  
'4. พัฒนาทักษะด้านการทำเบเกอรี่ 
(632,750 บาท)  
5. พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นด้านคหกรรม 
(ศิลปะประดิษฐ์) (186,900 บาท)  
6. พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นด้านการ
ออกแบบผ้าปัก (328,350 บาท) 
7. พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นด้านอาหาร 
(328,350 บาท)  

7,794,430  จังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 7 อาชีพ 
(คัดเลือกมาจากความต้องการของประชาชน) 
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
สามารถนำความรู้ไปใช้จริงในการประกอบอาชีพ
หลัก หรืออาชีพเสริมแบบพึ่งตนเองได้ และ
เตรียมพร้อมในการรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ  ในอนาคต  
ท้ังน้ี การดำเนินโครงการจะช่วยยกระดับฝีมือ
แรงงาน และสามารถสร้างรายไดอ้ย่างน้อย 
5,000 บาท ต่อคนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
และประชาชนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

5,819,630 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 40/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 งานบำรุงถนนสาย ชร.5023 
สาย จังหวัด 3 ผังเมืองรวม
เชียงราย ตำบลริมกก 
อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและ
ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทาง
ถนน ระยะทาง 2.16 กิโลเมตร กว้าง 7 
เมตร งานทาง ประมาณ 8.3 ล้านบาท  
งานตีเส้น หลักกิโล ป้ายจราจร  
ปุ่มสะท้อนแสง ประมาณ 0.6 ล้านบาท  
ราวกั้นประมาณ 1 ล้านบาท 

9,950,000  จังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และติดตั้ง
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน บริเวณทาง
เข้าท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ทำให้เกิด
การจ้างแรงงานในพื้นท่ี อีกท้ังยังโดยพัฒนาเส้นทาง
การท่องเท่ียว เส้นทางสัญจร โดยประชาชน 
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว โรงแรม จะได้รับประโยชน์
จากแหล่งท่องเท่ียว เส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ต่อปี โดยคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  
10,000 คน และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเท่ียว
ประมาณ 30-50 ล้านบาทต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 6,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

9,950,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 41/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 งานบำรุงถนนสาย ชร.3037 
แยกทางหลวงหมายเลข  
118-บ้านใหม่หมอกจ๋าม  
ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และ
ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทาง
ถนน ระยะทาง 1 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร 
งานทาง ประมาณ 6.7 ล้านบาท  
งานตีเส้น หลักกิโล ป้ายจราจร  
ปุ่มสะท้อนแสง ประมาณ 1.1 ล้านบาท  
ราวกั้นประมาณ 1.2 ล้านบาท 

9,000,000 จังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตและติดตัง้
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทำให้เกิดการ
จ้างแรงงานในพื้นท่ี อีกท้ังยังโดยพัฒนาเสน้ทางการ
ท่องเท่ียว เส้นทางสัญจร โดยประชาชนผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว โรงแรม จะได้รับประโยชน์จากแหล่ง
ท่องเท่ียว เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิง
นิเวศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยคาดว่าจะมี
นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 10,000 คน และมีรายได้เพิม่ขึ้น
จากการท่องเท่ียวประมาณ 30-50 ล้านบาทต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

9,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 42/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 งานบำรุงถนนสาย ชร.4044  
แยกทางหลวงหมายเลข 
1207-บ้านรวมมิตร  
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และ
ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทาง
ถนน ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร 
งานทาง ประมาณ 7.4 ล้านบาท งานตีเส้น 
หลักกิโล ป้ายจราจร ปุ่มสะท้อนแสง 
ประมาณ 1.6 ล้านบาท 

9,000,000  จังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต และติดตั้ง
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทำให้เกิดการ
จ้างแรงงานในพื้นท่ี อีกท้ังยังโดยพัฒนาเสน้ทางการ
ท่องเท่ียว เส้นทางสัญจร โดยประชาชน ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว โรงแรม จะได้รับประโยชน์จากแหลง่
ท่องเท่ียว เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิง
นิเวศน์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ต่อปี โดยคาดว่าจะมี
นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 10,000 คน และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
จากการท่องเท่ียวประมาณ 30-50 ล้านบาทต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

9,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 43/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

มี 7 กิจกรรม ได้แก่  
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1  
กม.891+780 - กม.893+0002  
งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1  
กม.941+880 - กม.943+8803  
งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1  
กม.949+400 - กม.951+4004 
งานไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 
1020  กม.11+800 - กม.14+0005  
งานราวกันอันตราย  ทางหลวงหมายเลข 
1384  กม.0+000 - กม.8+0006  
งานราวกันอันตราย  ทางหลวงหมายเลข 
1130  กม.0+000 - กม.15+0007  
บูรณะผิวทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวง
หมายเลข 118  กม.94+000 - กม.96+400 
ความกว้างผิวจารจร 7 เมตร ไหล่ทาง 1.5 
เมตร ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ปริมาณงาน 
24,000 ตารางเมตร 

34,413,000  จังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวง 
เชียงราย ท่ี 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานชุมชน 
โดยบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ในกิจกรรมท่ี 7 เพื่อปรับปรุงเส้นทางหลักซึ่งเป็นถนน 
2 เลน ซึ่งมีสภาพเสียหายถงึชั้นพื้นทางและรองพื้น
ทาง ท่ีเชื่อมโยงจากจังหวัดเชียงราย ไปยังจังหวัด
เชียงใหม่ และตั้งอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น ประชาชน
ใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก ท้ังเพื่อการท่องเท่ียว และ
ขนส่งสินค้า โดยมีปริมาณการจราจร 22,434 คันต่อ
วัน รถบรรทุก 6 ล้อ 1,704 คันต่อวัน และรถบรรทุก 
10 ล้อ 975 คันต่อวัน ทำให้สามารถลดค่าใช้จา่ยและ
เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ 9,200 บาทต่อคนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 22,434 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  
3. ไม่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมท่ี 1 - 6 เน่ืองจาก 
วงเงิน 20,713,000 บาท เน่ืองจากโดยติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง และราวกันอันตราย ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานและไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน คงเหลือกิจกรรม 
ท่ี 7 วงเงินเห็นควรสนับสนุน 13,700,000 บาท 

13,700,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 44/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 สร้างงานสร้างอาชีพ 
จากวิถีชีวิตชุมชน 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การสร้างอาชีพ (1,000,000 บาท)  
5 หลักสูตร ได้แก่ เกษตรปลอดภัยและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จัดทำและ
ผลิตของท่ีระลึก อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม 
วัฒนธรรมล้านนาสู่งานอาชีพ ประกอบด้วย 
จักสาน บายศรี และผลิตตุง และส่งเสริม
การขาย การตลาด และการตลาดออนไลน์ 
2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ในชุมชน (1,500,000 บาท) มีพื้นท่ี
ดำเนินการ 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดป่าก่อ
ไทยใหญ่ และชุมชนวัดเชียงยืน  
จัดนิทรรศการวัฒนธรรมในชุมชน  
บูธจำหน่ายสินค้าและบริการ การแสดงทาง
วัฒนธรรมและดนตรี และกิจกรรมสันทนา
การ และกิจกรรมสาธิตท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมชุมชน รวมท้ังประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อาทิ สื่อวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และ E-poster 

3,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลนครเชียงราย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยสร้าง
การเข้าถึงช่องทางการตลาด และ ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) 
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน  โดยฝึกอบรม
อาชีพ 5 หลักสูตร (หลักสูตรละ 2 ครั้ง)  รวมท้ังจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดย
แสดงถึงความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ ท้ังน้ี การดำเนิน
กิจกรรมท่ี 1 จะทำให้ประชาชนมีงานทำประมาณ 
1,200 คน  
กิจกรรมท่ี 2 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า 
3,000 คนต่อการจัดงาน 1 ครั้ง และรายได้จากการ
ท่องเท่ียวอย่างน้อย 1.5 ล้านบาทต่อชุมชนต่อครั้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและผู้ประกอบการ 
2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
3. หน่วยดำเนินการจะต้องพิจารณาจัดกิจกรรม 
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์และมาตรการของภาครัฐในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  

3,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 45/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ท่ี 7  
ตำบลป่าก่อดำ  
อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย 

ขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ท่ี 7 ตำบลป่าก่อ 
ดำ เชื่อม ตำบลจอมหมอกแก้ว  
อำเภอแม่ลาว ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 543 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร และ
บ่อพักยาว 370 เมตรพร้อมถมทรายหลังท่อ 

1,442,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ป่าก่อดำ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกและเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคม
ของประชาชนท่ีใช้เส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรไปสู่ตลาด อาทิ ข้าว และชา รวมท้ังทำให้
เกษตรกรมีต้นทุนค่าขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึน้
ประมาณ 5,000-10,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 750 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,442,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 46/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ท่ี 1 
เชื่อมบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ท่ี 7 
ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงคำ
หมู่ 1 เชื่อม บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 7 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงท่ี 2 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง ช่วงท่ี 3 กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง รวมระยะทางดำเนินการ 
1,240.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 6,200.00 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ.-2-201/
ทถ.-2-202  

5,709,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทานตะวัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีตำบลม่วงคำ  
และประชาชนท่ีใช้เส้นทางคมนาคมให้มีการ
เดินทางสัญจรดีขึ้น รวมท้ังเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชนในพื้นท่ีตำบลม่วงคำ และใช้ใน
การ 
ขนส่งสินค้าเกษตรอาทิ ข้าว ข้าวเหนียว  
และปลานิล รวมท้ังทำให้เกษตรกรมีต้นทุนค่า 
ขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000-
15,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 750 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 2,981 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

5,709,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 47/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ก่อสร้างอาคารรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร  
หมู่ท่ี 10 บ้านดงตะเคียน 

ก่อสร้างอาคารรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร/สินค้าหัตถกรรม ขนาดกว้าง 
20.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร สูง 1 ชั้น 
ขนาดพื้นท่ีใช้สอย 640.00 ตารางเมตร 
เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าและ
กระจายสินค้าเกษตร และคัดแยกผลผลติ
ทางการเกษตร  

2,799,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเจริญเมือง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับและกระจายสนิค้า
ทางการเกษตรและหัตถกรรม ท้ังน้ี การดำเนิน
โครงการจะส่งผลให้มีพื้นท่ีสำหรับรวบรวม  
คัดแยก กระจาย และจำหน่ายสินค้าอย่างเพียงพอ 
อาทิ ฟักทอง ยางพารา และสินค้าหัตถกรรม 
(ตะกร้าและไม้กวาด) รวมท้ังก่อให้เกิดการจ้าง
แรงงานในพื้นท่ีท้ังในภาคเกษตรกรรมและแรงงาน
ฝีมือ ประกอบกับท่ีตั้งอาคารมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวอ่างหนองบัว 
ซึ่งมีนักท่องเท่ียวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกร
และประชาชนในพื้นท่ีมีแหล่งรับซื้อสินค้าท่ีแน่นอน 
และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อคน 
ต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร หมู่ท่ี 10 และ  
11 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
จำนวน 90 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
3. พื้นท่ีก่อสร้างอาคารเป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ได้รับ
อนุญาตให้เข้าใช้พื้นท่ีแล้ว และหลังดำเนินโครงการ
แล้วเสร็จมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญ
เมือง บริหารจัดการและดูแลรักษาร่วมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

2,799,800 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 48/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี1 บ้านร่องคต 
เชื่อมหมู่ท่ี 2 บ้านสันปูเลย 
ตำบลทานตะวัน  
อำเภอพาน 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.03 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 5,100.00 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 430.00 เมตร หนา 0.03 เมตร   
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,720.00 ตารางเมตร 

4,787,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทานตะวัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนา
เส้นทางขนส่งสินค้า ทางทางการเกษตร เส้นทาง
สัญจร โดยประชาชนในพื้นท่ีจะได้รับประโยชน์ 
จากเส้นทางดังกล่าว ในการใช้เส้นทางคมนาคม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าว ข้าวเหนียว 
และปลานิล ไปสู่ตลาดทำให้สามารถลดค่าใชจ้่าย
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ประมาณ 5,000-15,000 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
6,077 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

4,787,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 49/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 เสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ตกิ
คอนกรีต ถนนสายบ้านป่า
ตาลดอย หมู่ท่ี 1 ถึง  
บ้านป่าตาลกลาง หมู่ท่ี 3 
ตำบลป่าตาลอำเภอขุนตาล  
จังหวัดเชียงราย  
(ข้างโรงเรียนอนุบาลขุนตาล)  

เสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายบ้านป่าตาลดอย หมู่ท่ี 1 ถึง  
บ้านป่าตาลกลางหมู่ท่ี 3 ขนาดผิวทางรวม
ไหล่ทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,410 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือให้ได้พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,460 ตารางเมตร  
(ข้างโรงเรียนอนุบาลขุนตาล) 

2,383,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลป่าตาล 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  
โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ซ่อมถนนลาดยาง 
จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 90 วัน  
คิดเป็นเงิน 540,000 บาท เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตด้านการเกษตร
ของเกษตรกร โดยมีสินค้าเกษตรหลักได้แก่ ข้าว 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน 
ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ในด้านการคมนาคม รวมท้ังทำให้เกษตรกร 
มีต้นทุนค่าขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ประมาณ  
3,000-10,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7,815 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

2,383,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 50/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 เสริมผิวทางแอสฟัสติก 
คอนกรีต ตำบลต้า  
อำเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย 

เสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  
ถนนทางเข้าพื้นท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 20  
ซอย 26 หมู่ท่ี 6 ซอย 87 หมู่ท่ี 1  
ซอย 95 หมู่ท่ี 6 ซอย 99 หมู่ท่ี 15  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4,400 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
(ซอย 26 หมู่ท่ี 6 ซอย 87 หมู่ท่ี 1  
ซอย 95 หมู่ท่ี 6 ซอย 99 หมู่ท่ี 15  
ทางหลวงเทศบาล 2 และทางหลวง 
เทศบาล 3 

6,069,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านต้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟสัท์ติกคอนกรีต  
โดยการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างเสริมผิวถนน 
จำนวน 300 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน  
คิดเป็นเงิน 2,700,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตด้านการเกษตร
ของเกษตรกร โดยมีสินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านให้มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในด้านการ
คมนาคม รวมท้ังทำให้เกษตรกรมีต้นทุนค่าขนส่ง
ลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000-15,000 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
6,085 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

6,069,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 51/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านเหล่าเจริญเมอืง 
หมู่ท่ี 12 เชื่อมกับ 
บ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3  
ตำบลดงมหาวัน  
กว้าง 6.00 - 10.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 2,454 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
21,416 ตารางเมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ท่ี 12  
เชื่อมกับบ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 ตำบลดงมหาวัน 
กว้าง 6.00 - 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
2,454 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
21,416 ตารางเมตร 

7,249,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านเหล่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยจ้างแรงงาน ในชุมชนซ่อม
ถนนลาดยาง จำนวน 300 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 2,700,000 บาท   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรและการขนส่ง
ผลผลิตด้านการเกษตรของเกษตรกร โดยมีสินค้า
เกษตรหลักได้แก่ข้าวโพด และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรในหมู่บ้าน ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในด้านการคมนาคม รวมท้ังทำให้
เกษตรกรมีต้นทุนค่าขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึน้
ประมาณ 5,000-15,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,085 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

7,249,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 52/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านสันไทรงาม 
– สะพานเฉลิมพระเกียรติ 
หมู่ท่ี 5 บ้านสันไทรงาม 
(ถนนทางหลวงท้องถิ่น  
สาย ชร.ถ.66-017)  

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านสันไทรงาม – สะพานเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ท่ี 5 บ้านสันไทรงาม (ถนนทาง
หลวงท้องถิ่น สาย ชร.ถ.66 – 017 )  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 763.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

1,418,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลดงมหาวัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยจ้าง
แรงงานในชุมชนปรับปรุงถนน จำนวน 20 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 
360,000 บาท เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลโดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินและเป็นเส้นทางในการขนถ่าย
พืชผลทางเกษตร โดยมีสินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ 
ข้าว และพืชผักสวนครัว ทำให้เกษตรกรมีต้นทุน 
ค่าขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ  
3,000-10,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 7,000 คน และเกษตรกร 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,418,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 53/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว 
(SA30W6 – X1)  
ณ เครือข่ายบริการสุขภาพ 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน เครือข่ายบริการสุขภาพ  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง สถานบริการสุขภาพ  
ในสังกัดสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย 
1.สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย  
25 จุด 
2.เครือข่ายบริการสุขภาพ  (สำนักงาน 
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
สถานีอนามัย) ในอำเภอต่างๆ ดังน้ี  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง 136 จุด 
อำเภอแม่จัน 20 จุด อำเภอเมือง 30 จุด 
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 10 จุด  
อำเภอดอยหลวง 25 จุด 

17,220,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ฟา้หลวง  
สถานบริการสุขภาพ ในสังกัดสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย ซึ่งมีความจำเป็นในการให้บริการแก่
ประชาชน ท่ีจะมาใช้บริการในช่วงเวลากลางคืน
จากเหตุเร่งด่วน โดยจ้างแรงงานในชุมชนติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 300 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 
5,400,000 บาท และมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ
เครือข่ายสุขภาพ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

17,220,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 54/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
อำเภอเชียงแสน  
หนองนก หมู่ท่ี 1  

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
หนองนก หมู่ท่ี 1 ด้วยท่อพญานาค  
ขนาด 5 แรงม้า ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว  

425,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 180,000 บาท เพื่อให้
มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นท่ีทางการเกษตรในฤดูแล้ง 
และเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดต้ลอดท้ังปี  
อาทิ ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา ทำให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

425,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 55/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
โค้งเลยโรงขยะ หมู่ท่ี 2 
อำเภอเชียงแสน 

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยท่อพญานาค ขนาด 5 แรงม้า 
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว  

425,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โดยจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 180,000 บาท เพื่อให้
มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นท่ีทางการเกษตรในฤดูแล้ง 
และเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดต้ลอดท้ังปี  
อาทิ ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา ทำให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

425,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 56/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
หนองป่าสัก หมู่ท่ี 3  
อำเภอเชียงแสน 

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยท่อพญานาค ขนาด 5 แรงม้า  
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว  

425,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โดยจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 180,000 บาท เพื่อให้
มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นท่ีทางการเกษตรในฤดูแล้ง 
และเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดต้ลอดท้ังปี  
อาทิ ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา ทำให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,000 บาท ต่อคนต่อ
เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

425,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 57/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
ปากัว หมู่ท่ี 5  
อำเภอเชียงแสน 

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยท่อพญานาค ขนาด 5 แรงม้า  
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว  

425,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 คน คนละ  
300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน  
180,000 บาท เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นท่ีทาง
การเกษตรในฤดูแล้ง และเกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี อาทิ ข้าว ข้าวเหนียว 
มันสำปะหลัง และชา ทำให้มีรายไดเ้พิ่มขึน้อย่างน้อย 
5,000 บาทต่อคนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

425,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 58/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
ป่ายาง หมู่ท่ี5  
อำเภอเชียงแสน 

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยท่อพญานาค ขนาด 5 แรงม้า  
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว  

425,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 180,000 บาท เพื่อให้
มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นท่ีทางการเกษตรในฤดูแล้ง 
และเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดต้ลอดท้ังปี 
อาทิ ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา ทำให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร 120 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

425,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 59/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
หอประชุม หมู่ท่ี 7 อำเภอ
เชียงแสน 

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยท่อพญานาค ขนาด 5 แรงม้า  
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว  

425,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จงัหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
จ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 180,000 บาท เพื่อให้
มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นท่ีทางการเกษตรในฤดูแลง้ 
และเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี อาทิ 
ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา  
ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,000 บาทต่อคน
ต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร 120 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

425,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 60/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
เสื้อบ้าน หมู่ท่ี 7  
อำเภอเชียงแสน 

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยท่อพญานาค ขนาด 5 แรงม้า  
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว  

425,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้
มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นท่ีทางการเกษตรในฤดูแล้ง 
และเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดต้ลอดท้ังปี อาทิ 
ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา ทำให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร 120 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

425,000 

71 ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
หนองนก หมู่ท่ี 8  
อำเภอเชียงแสน 

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยท่อพญานาค ขนาด 5 แรงม้า  

425,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้
มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นท่ีทางการเกษตรในฤดูแล้ง 
และเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดต้ลอดท้ังปี  
อาทิ ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา ทำให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร 120 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

425,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 61/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
สระน้ำ หมู่ท่ี 9 
อำเภอเชียงแสน 

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยท่อพญานาค ขนาด 5 แรงม้า  
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 น้ิว   

425,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นท่ีทางการเกษตรใน
ฤดูแล้ง และเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดท้ัง
ปี อาทิ ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา  
ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5,000 บาทต่อคน
ต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร 120 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

425,000 

73 ถนน คสล. พื้นท่ีการเกษตร  
อำเภอเชียงแสน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เส้นทางอ่างเก็บน้ำหัวกว๊าน บ้านป่าตึง  
หมู่ท่ี 5  

500,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีคววามสะดวกและ
ปลอดภัย ได้มารตรฐาน ลดการสูญเสียของการขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีสินค้าเกษตรหลัก
ได้แก่ ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,428 คน และเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ 
3,000 บาทต่อคนต่อปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 62/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา/ปรับปรุง
โครงข่ายคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ถนนภายในหมู่ ซอย 11 บ้านป่าตึง หมู่ท่ี 5 

500,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีคววามสะดวกและ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ลดการสูญเสียของการขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีสินค้าเกษตรหลัก
ได้แก่ ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,428 คน และเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
หรือ 3,000 บาทต่อคนต่อปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 63/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบ
คอนกรีตตัวยูเพื่อใช้ใน
การเกษตร อำเภอเชียงแสน 

ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการการเกษตร 
ก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตตัวยูเพื่อใช้
ในการเกษตรกรรมบ้านสันสลี หมู่ท่ี 4  
กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 170.00 เมตร  

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างคลองส่งน้ำ เน่ืองจากคลองส่งน้ำเดิมตื้น
เขินมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เกิดน้ำท่วมขัง 
ในฤดูแล้ง และไม่สามารถเป็นเส้นทางผ่านของน้ำได้
ในฤดูฝน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
ท้ังน้ี การดำเนินโครงการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรจากภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำอย่าง
เพียงพอ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและสร้าง
รายได้แก่เกษตรกรเพิ่มขึน้ประมาณ 18,000 บาท
ต่อคนต่อปี โดยในพื้นท่ีมีสินค้าเกษตรหลัก  
ได้แก่ ข้าว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 446 คน มีการจ้าง
งานเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 64/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 สร้างคลองส่งน้ำแบบ
คอนกรีตตัวยูเพื่อใช้ใน
การเกษตร  
อำเภอเชียงแสน 

ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการการเกษตร 
ก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตตัวยูเพื่อใช้
ในการเกษตรกรรมบ้านป่าก๋อย หมู่ท่ี 11 
กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร 

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างคลองส่งน้ำ เน่ืองจากคลองส่งน้ำตื้นเขิน
มีวัชพืชปกคลุมจำนวนมากเกิดน้ำท่วมขังในฤดูแล้ง 
และไม่สามารถเป็นเส้นทางผ่านของน้ำได้ในฤดูฝน 
ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
ท้ังน้ี การดำเนินโครงการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรจากภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำอย่าง
เพียงพอ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและสร้าง
รายได้แก่เกษตรกรเพิ่มขึน้ประมาณ 18,000 บาท
ต่อคนต่อปี โดยในพื้นท่ีมีสินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ 
ขา้ว ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 285 คน มีการจ้าง
งานเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 65/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถัง
เก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค
และบริโภค บ้านศรีดอนมูล 
หมู่ท่ี 12 อำเภอเชียงแสน 

ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค บ้านศรีดอนมูล หมู่ท่ี 12 ทำให้
ราษฎรมีน้ำใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
โดยใช้พลังงานทดแทน 

450,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อม
ถังเก็บน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 
สามารถมีผลผลิตทางการเกษตรตลอดท้ังปี รวมท้ัง
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ประมาณ 5,000 บาท 
ต่อคนต่อเดือน โดยมีสินค้าเกษตรหลักได้แก ่ข้าว 
ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และชา มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,028 คน มีการจ้างงานเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

450,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 66/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ 
การเกษตร อำเภอเชียงแสน 

ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านป่าก๋อย หมู่ท่ี 11 ทำให้ราษฎรมีน้ำใช้
ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอโดยใช้
พลังงานทดแทน 

255,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง สามารถมีผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดท้ังปี รวมท้ังเพิ่มรายได้ ให้แก่
เกษตรกร ประมาณ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
โดยมีสินค้าเกษตรหลักได้แก่ ข้าว ข้าวเหนียว  
มันสำปะหลัง และชา มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 466 คน มีการจ้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

255,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 67/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านฮ่องแฮ่ใหม่ 
หมู่ท่ี 9 ตำบลห้วยไคร้ เชื่อม
ไปยัง บ้านสันทรายน้อย  
หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านด้าย  
อำเภอแม่สาย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านฮ่องแฮ่ใหม่ หมู่ท่ี 9  
ตำบลห้วยไคร้ เชื่องไปยัง บ้านสันทรายน้อย 
หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย   
กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีผิวทาง 
3,960 ตารางเมตร 

1,380,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 
ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนท่ีเชื่อมระหว่างตำบล 
สามารถเชื่อมโยงไปอีกหลายหมู่บ้าน ใช้ประโยชน์
ในการคมนาคม การขนส่งสินค้า การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร และเชื่อมโยง สถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อให้การเดินทางสัญจรท่ีดี 
สะดวก และปลอดภัย มีสินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ 
ข้าว และสับปะรด รวมท้ังทำให้เกษตรกรมีต้นทุน
ค่าขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 
3,000-15,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร 
และผู้ประกอบการ 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

1,380,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 68/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ก่อสร้างกำแพงกั้นดินและ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขยายผิวการจราจร 
ซอย 3 หมู่ท่ี 7  
ตำบลห้วยไคร้ 

ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายผิว
การจราจรและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมู่ท่ี 7 ตำบลห้วยไคร้ งานขยายผิว 
คสล 1.00 เมตร ยาว 782 เมตร  
หนา 0.15 เมตร งานถนน คสล 3.50 เมตร 
ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร  
งานกำแพงกั้นดินยาว 782 เมตร 

3,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
เป็นก่อสร้างกำแพงกั้นดินและถนน คสล.  
เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด 
มันสำปะหลัง สัปปะรด และเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน ทำให้
เกษตรกรมีต้นทุนค่าขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึน้
ประมาณ 3,000-15,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,058 คน เกษตรกร 
240 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

3,200,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 69/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัว 
และพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศรีเวียง หมู่ 3 ซอย 3/2 ตำบลเวียงชัย  
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

239,378 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สิริเวียงชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางสามารถใช้เส้นทางในการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยมีสินค้าเกษตรหลัก
ได้แก่ ข้าว และมันสำปะหลัง มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
ประมาณ 200,000 บาทต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นท่ี 1,031 คน (509 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

239,378 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 70/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือการ
กรีดยางพาราและการเพิ่ม
มูลค่ายางพารา 
ตำบลดอนศิลา  
อำเภอเวียงชัย  
จังหวัดเชียงราย 

1. อบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการ
รักษาต้นยางและหน้ายาง (2 ครั้ง ครั้งละ 
50 คน)  
2. อบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ลับมีดกรีดยาง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการ
เปิดกรีดหน้ายาง ( 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน) 
โดยมีวัสดุฝึกอบรม 70,000 บาท อาทิ  
มีดกรีดยาง ต้นยาง เป็นต้น 

300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ดอนศิลา  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
โดยพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยอบรมพัฒนาความรู้และทักษะใน
การกรีดยางพารายางถูกต้องและเหมาะสม  
เพื่อให้ได้น้ำยางท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณมากท่ีสุด 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งต่อรายได้ของเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพารา ท้ังน้ีการดำเนินโครงการจะทำให้
เกษตรกรมีความรู้/ทักษะในการกรีดยางท่ีเหมาะสม
และสามารถนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ผลผลิตได้ รวมท้ังมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
12,000 ต่อคนต่อปี โดยคาดว่าจะสามารถกรดี 
น้ำยางได้ 2,048 ตันต่อปี (เดิม 1,280 ตันต่อปี) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  
100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที ท้ังน้ี  

300,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 71/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายร่องกลางดง  
บ้านร่องห้า หมู่ 1  
ตำบลผางาม  
อำเภอเวียงชัย  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า496.00 ตารางเมตร  
ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดปรากฎตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  

300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลผางาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสามารถ
ใช้เส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร  
มีสินค้าเกษตรหลักได้แก่ ข้าว และมันสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนค่าขนส่ง
ลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 บาท 
ต่อครัวเรือนต่อปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

300,000 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว  
หมู่ท่ี 1 สายทางเข้าพระธาตุ 
ตำบลเมืองชุม  
อำเภอเวียงชัย  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

474,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเมืองชุม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและใช้
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สินค้าเกษตรหลัก 
ได้แก่ ข้าว และมันสำปะหลัง ทำให้เกษตรกรมี
ต้นทุนค่าขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 
3,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 763 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

474,400 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 72/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถังน้ำใสคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด กว้าง 6 เมตร  
ยาว 6 เมตร ลึก 3 เมตร 

354,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลปงน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก ความจุ 
100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของราษฎร  และโดยเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  
ของราษฎร ให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
ในพื้นท่ี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 427 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

354,000 

86 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
หมายเลขทาง ชร.2132 บ้านป่าอ้อดอนชัย 
(ช่วงบ้านหนองหม้อใหม่ หมู่ท่ี 19 - บ้านป่า
อ้อ หมู่ท่ี 11 ตำบลป่าอ้อดอนชัย  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
กว้าง 6 เมตร ยาว 548 เมตร พื้นท่ีเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3,288 ตารางเมตร 

1,436,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ป่าอ้อดอนชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
พัฒนาเส้นทางสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรท่ีมี
มาตรฐาน มีความสะดวกและปลอดภัยประชาชนใน
การเดินทาง ลดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทาง ได้แก่ 
ข้าว มันสำปะหลัง และสับปะรด ทำให้เกษตรกรมี
ต้นทุนค่าขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 
3,000-10,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 812 คน และมีการ
จ้างงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 40 คน ต่อปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

1,436,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 73/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ยกระดับประสิทธิภาพและ
เพิ่มมูลค่าเพิ่ม แปรรูปผลไม้ 
เกษตรปลอดภัย เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก  
ตำบลริมโขง  
อำเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างโรงเรือนคัดบรรจุมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย ขนาด 20.00 เมตร  
ยาว 36.00 เมตร และสูง 11.27 เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการ บ้านใหม่เจริญ  
หมู่ท่ี 4 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

3,825,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลริมโขง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยก่อสร้างโรงเรือนคัดบรรจุมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย อาทิ ส้ม เงาะ ลองกอง มะไฟ และ
มะม่วง เน่ืองจากท่ีผ่านมาเกษตรกรจะคัดผลผลิต 
ในพื้นท่ีเพาะปลูก ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ของผลผลิตก่อนบรรจุได้ ท้ังน้ี การดำเนินโครงการ
จะทำให้สินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ถูกสุขลักษณะ 
และมีคุณภาพ ส่งให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 500,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
นอกจากน้ีเมื่อบรรจุแล้วเสร็จจะส่งสินค้าไปยัง
สถานท่ีจำหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
(จีน และลาว) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
393 ครัวเรือน (พื้นท่ีเพาะปลูก 4,093 ไร่) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
3. ท่ีดินก่อนสร้างโรงเรือน เป็นท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ หมู่บ้าน และหลังดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จองค์การบริหารส่วนตำบล ริมโขง 
เป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการดูแลและรักษา 
ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มเขียวหวานสีทอง  
ใหม่ เมือง เย็น   

3,825,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 74/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  
หมู่ 4 บ้านแม่ต๋ำ ตำบลท่าก๊อ 

442,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าก๊อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดแูล้ง 
สามารถมีผลผลิตทางการเกษตรตลอดท้ังปี  
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ประมาณ 5,000 บาท 
ต่อคนต่อเดือน มีสินค้าเกษตรหลักได้แก่ ข้าว มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นท่ี มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรไม่ต่ำกว่า  
1,344,000 บาทต่อปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

442,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 75/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย Chiangrai Asean 
Flowers Festival 
(มหัศจรรย์เชียงราย  
เมืองสายหมอกดอกไม้งาม 
เล่าเรื่องเมือง สมุนไพร 
ผลไม้ ชา กาแฟ) 

1. จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 
ในพื้นท่ี 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย 
อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอเทิง 
และอำเภอแม่สรวย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์  
5 อำเภอ งานประดับและตกแต่งสวน  
งานวัสดุปลูก งานประติมากรรมและ
ซ่อมแซม งานไฟฟ้าประดับสวน งานระบบ
น้ำในแปลงดอกไม้ ร้านจำหน่ายสินค้า 
OTOP จ้างเหมาในการจัดไฟฟ้า แสง  
สี เสียง 5 อำเภอ  

52,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เชื่อมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยการ
จัดแสดงสินค้า สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีล้านนา และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงราย ด้วยการปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งสวน 
และส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน และนักท่องเท่ียว ในพื้นท่ี 5 อำเภอ 
ได้แก่ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย 
สวนดอกไม้เจ็ดสีริมโขง อำเภอเชียงของ วัดร้อง
หลอด อำเภอพาน สวนไม้งามริมน้ำอิง หงาว ลาว 
อำเภอเทิง สวนสมเด็จพระนเรศวร อำเภอแม่สรวย 
ซึ่งจะทำให้มีจำนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น  
2 ล้านคน และมีรายได้จากนักท่องเท่ียว 20,000 
ล้านบาทต่อปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
3. ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมท่ี 2 วงเงินรวม 
18,000,000 บาท เน่ืองจากจ้างเหมาบริการเพื่อจัด
ไฟฟ้า แสง สี เสียง ในช่วงระยะเวลาจัดงานเท่าน้ัน 
และเห็นควรสนับสนุน กิจกรรมท่ี 1 วงเงิน 
34,000,000 บาท  

34,000,000 

รวม 89 โครงการ 416,449,056  355,475,746 
 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงนิกู ้

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่  

จังหวัดเชียงราย 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพและ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
จังหวัดเชียงราย 

1. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสรา้ง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การสร้างช่องทาง
การตลาดออนไลน์และแฟลตฟอร์ม 
การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดเชียงราย (100,000 บาท) 
2. กิจกรรม/สัมมนาการสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การสร้างช่องทางการตลาด
ออนไลน์และแฟลตฟอร์มการจำหน่าย 
สินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย  
(1,260,000 บาท) 
3. กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและ
การตลาดล่วงหน้าไปยังผู้ซื้อเป้าหมาย 
(300,000 บาท) 

1,660,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้าง
ช่องทางการตลาดออนไลน์และแฟลตฟอร์มการ
จำหน่ายสินค้า และจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน  
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน  

  

2 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม  
วิถีไทย วิถีใหม่ สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในชุมชน  
2. พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย  
3. จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรร ชาติ
พันธุ์ จังหวัดเชียงราย 

5,270,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเส้นทางการท่องเท่ียว  
พร้อมท้ังจัดกิจกรรม ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดง 
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน   
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ 
สู่การรวมกลุ่มเรียนรู้ 
อย่างยั่งยืน 

1.อบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชและสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า พันธุ์พืช สัตว์ ให้กับ
ประชาชนหมู่ 6 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง
เชียงราย อาสาสมัครตำรวจ 18 อำเภอ  
25 สภ. รวม 400 คน (2,074,000 บาท)  
2. ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือทาง งบ
การเกษตร เช่นรถไถ,เครื่องอัดฟาง,เครื่อง
ยกร่อง,เครื่องบดอาหารเครื่องสูบน้ำและ
เครื่องพ่นยาอย่างถูกต้องตามหลักวิธีการท่ี
ปลอดภัย (2,962,200 บาท)  

5,727,400  จังหวัดเชียงราย ตำรวจภูธร 
จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากภารกิจของหน่วย
ดำเนินการไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ 
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน
ท่ีชัดเจน  

  

4 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 

อบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพิ่มมูลค่า
ทางการเกษตร รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2  
ห้วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 64 จำนวน 300 คน 

440,000  จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกท่ี 37 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากภารกิจของหน่วย
ดำเนินการไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ  
และไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน
ท่ีชัดเจน  

  

5 พัฒนาทักษะอาชีพ 
ในการจัดการผลิตไฟฟา้และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ชีวมวลและชีวภาพ 
จากแหล่งพลังงานทดแทน
เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและ
ชุมชน จังหวัดเชียงราย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวมวลและ
ชีวภาพ เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและ 
ชุมชนจังหวัดเชียงราย (600,400 บาท) 
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในการ
จัดการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพื่อใช้
ภายในครัวเรือนและชุมชนจังหวัดเชียงราย 
(1,641,200 บาท) 

2,241,600  จงัหวัดเชียงราย สำนักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวมวลและชีวภาพ และการ
ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์  ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องชุมชนถิ่นท่ีชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 3/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ด้านการบริหารจัดการสินค้า
คงคลังและคลังสินค้า 
สำหรับผู้ประกอบการใน
จังหวัดเชียงราย เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน 

1.การดำเนินงานจัดประชุมเตรียมความ
พร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อประเมินและ
วิเคราะห์ผลการทำงาน 
2.การวินิจฉัยปัญหาเบ้ืองต้นเพื่อประเมิน
วิเคราะห์ปัญหาและต้นทุนด้านคลังสินค้า
ของผู้ประกอบการ 
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าแก่
ผู้ประกอบการ 
4.ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้าน
คลังสินค้าตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (TPQI) และมาตรฐานกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
5.ดำเนินการติมตามวิเคราะห์ผลของ
โครงการจากการปฏิบัติงานจริงของสถาน
ประกอบการร้อยละ 50 จากสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ6.ดำเนินการ
จัดประชุมสรุปโครงการเพื่อประเมินและ
วิเคราะห์ผลการทำงาน 

1,832,150  จังหวัดเชียงราย  สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม
บริหารจัดการคลังสินค้า และมาตรฐานด้าน
คลังสินค้า ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน
ในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน  

  

7 ปรับปรุงถนนทางเข้าวัดเทพ
นิมิตสุดเขตสยาม  
ตำบลเวียง  
อำเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย  

ติดตั้งราวกันอันตราย ตีเส้นจราจร และ
ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
ทางถนน 

6,330,000 จังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการติดตั้ง
ราวกั้นอันตราย ตีเส้นจราจร เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางท่ัวไป ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 4/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานราวกันอันตราย 
และ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 

36,449,000  จังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวง 
เชียงราย ท่ี 2 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกั้นอันตราย เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางท่ัวไป ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน  

  

9 ป่าเพื่อนันทนาการและ
ส่งเสริมการเรียนรู้บนฐาน
ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา
และโครงการพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง 
2,838,000 บาท 
2) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (Board 
Walk)  จำนวน 1 เส้นทาง 1,150,000 บาท 
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานนันทนการและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง 
1,500,000 บาท 
4) ก่อสร้างอาคารและห้องน้ำอเนกประสงค์ 
จำนวน 1 แห่ง 1,200,000 บาท 
5) ก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย 
จำนวน 1 แห่ง 300,000 บาท 
6) ก่อสร้างป้ายโครงการและชื่อหน่วยงาน 
จำนวน 1 งาน 150,000 บาท 
7) จัดทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 1 งาน 
8) จัดทำถนนเชื่อมต่อภายในโครงการ 
จำนวน 1 เส้นทาง 2,000,000 บาท 

10,000,000  จังหวัดเชียงราย สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 5/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 เมืองเชียงรายเมืองสะอาด
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ 

ติดตั้งเสาไฟถนนสาธารณะระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) จำนวน 686 จุด
ท่ีตั้งในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพื่อส่องสว่างในพื้นท่ี
นันทนาการและริมถนนแก่นักท่องเท่ียว 
ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี 

25,318,831  จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ซึ่งไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน  

  

11 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งท่องเท่ียว 
ในชุมชนสู่การเกษตรท่ียั่งยืน 

1) ก่อสร้างกังหันวิดน้ำ 2,950,000 บาท 
2) ซุ้มศูนย์การเรียนรู้ดอยสะเก็น  
จำนวน 1 ซุ้ม 1,590,000 บาท 
3) ป้ายบอกทางศูนย์การเรียนรู้ดอยสะเก็น 
จำนวน 1 ป้าย  80,000 บาท 
4) ป้ายศูนย์การเรียนรู้ดอยสะเก็น  
จำนวน 1 ป้าย 300,000 บาท 
5) เสาโทริอิ 500,000 บาท 
6) งานระบบแทงค์น้ำ 320,000 บาท 
7) ห้องเครื่องสูบน้ำ 140,000 บาท 
8) พื้นทางเดินกระเบ้ืองคอนกรีต  
800,000 บาท 

10,900,000 เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ก่อสร้างกังหันวิดน้ำ ระบบไฟฟ้า ลานจอด
รถ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนใน
การดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 6/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    9) งานถนนและลานจอดรถ 620,000 บาท 
10) ทางเดินเท้า คศล. 330,000 บาท 
11) แบริเออร์ 140,000 บาท 
12) งานปรับภูมิทัศน์ 380,000 บาท 
13) งานระบบยน้ำ 50,000 บาท 
14) งานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) 750,000 บาท 
15) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 320,000 บาท 
16) งานหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต
ไฟฟ้า 1,120,000 บาท 
17) งานระบบป๊ัมน้ำ 230,000 บาท 
18) งานขุดเจาะบ่อบาดาล 220,000 บาท 

 
          

12 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งท่องเท่ียว และส่งเสริม
การดำเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน : คีรีชัย ยามะ 

1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 963,000 บาท 
2) ติดตั้งระบบเมนและตู้ไฟฟ้าย่อย 
1,137,529 บาท 
3) ติดตั้งระบบไฟกิ่งบริเวณรอบพระธาตุ 
1,137,527 บาท 
4) ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ส่องพระธาตุ 
1,137,527 บาท 
5) ติดตั้งโคมไฟทางเดิน 1,137,527 บาท 
6) ก่อสร้างซุ้มป้าย 256,890 บาท 

5,770,000 เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง รอบพระธาตุ ไม่ได้ระบุเหตุผล
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 7/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 เกษตรอินทรีย์สู่การ
ท่องเท่ียวและเมืองอาหาร
ปลอดภัย 

1) จัดทำกิจกรรมเส้นทางท่องเท่ียว
ประสบการณ์เชิงอาหารและเครื่องดื่ม
จังหวัดเชียงราย (Food Sensory 
Tourism) 1,300,000 บาท 
2) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับมาตรฐาน 850,000 บาท 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  
Food Sensory Tourism : ชม ชิม ช็อป 
แชร์ 2,850,000 บาท 

5,000,000 เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดทำ
เส้นทางการท่องเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียว  
ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน
ท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  

14 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ
หนองแสนตอ ชุมชนสันติสุข 

1) ทำการขุดลอกหนองแสนตอ  
0.679 ล้านบาท 
2) ทำการถมดินปรับระดับ 0.231 ล้านบาท 
3) ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.54 ล้านบาท 
4) งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
2.26 ล้านบาท 
5) งานก่อสร้างป้ายชื่อ สวนสาธารณะ  
0.369 ล้านบาท 
6) งานก่อสร้างศาลาพักผ่อนทรง 8 เหลี่ยม 
จำนวน 4 หลัง 1.395 ล้านบาท 
7) งานทางเดินบล็อกประดิษฐ์ 0.3 ล้านบาท 
8) งานปรับภูมิทัศน์ คิดเป็นพื้นท่ี  
0.712 ล้านบาท 
9) งานลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล.  
0.524 ล้านบาท 

9,842,000 เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อสร้างศาลา
พักผ่อน ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 8/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
รวบรวมน้ำเสียสู่การพัฒนา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.36 ล้านบาท 
2) งานขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.  
หนา 0.12 เมตร 0.53 ล้านบาท 
3) งานปรับปรุงสะพานพร้อมทาสี  
0.33 ล้านบาท 
4) งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
0.78 ล้านบาท 
5) งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย 
0.42 ล้านบาท 
6) งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  
1.8 ล้านบาท 

5,253,000 เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ขยายไหล่ทาง ติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดตั้งเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย 
และติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

16 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light)  
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง  
6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว 
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านแม่ลัว หมู่ท่ี 1  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย  

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

17 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light)  
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว 
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ท่ี 2  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย  

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 9/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light)  
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง  
6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว 
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านแม่หะ หมู่ท่ี 3  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

19 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านแม่แพง หมู่ท่ี 4  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

20  โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านแม่แพง หมู่ท่ี 5  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

21 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านแม่ลาก หมู่ท่ี 6  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย  

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 10/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ท่ี 7  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

23  โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1) 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน  บ้านทับกุมารทอง หมู่ท่ี 8  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

24  โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านป่าไร่ หมู่ท่ี 9  
ตำบลท่าข้าวเปลือก  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

25 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว 
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านผ่านศึก หมู่ท่ี 10 ตำบลท่า
ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 11/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1) 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน  บ้านผาเรือ หมู่ท่ี 11  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

27 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านผาแตก หมู่ท่ี 12  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

28 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน 

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 12/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) ขนาด 
30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1)  
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 14 
ตำบลท่าข้าวเปลือก 
อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านศรียางชุม หมู่ท่ี 13  
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

30 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light)  
ขนาด 30 วัตต์  
เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว  
(SA30W6 – X1)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน สำนักงานเทศบาลตำบลท่า
ข้าวเปลือก  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

980,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าข้าวเปลือก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

31 ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน 

9,800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าตึง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

32 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน (All In One Solar Street Light) 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่ง
เดี่ยว (SA30W6 – X1) บ้านยาง หมู่ท่ี 2 
ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

2,520,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีค้ำ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชือ่มโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 13/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

28,000,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

ร่วมกับ  
อำเภอเวียงป่าเป้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

34 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน 
 (All In One Solar Street 
Light)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านสันต้นธงหมู่ท่ี 2 ถึงบ้านง้ิวเฒ่า 
หมู่ท่ี 6 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย  

4,900,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับ  

ท่ีทำการปกครอง  
อำเภอเชียงแสน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

35 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน 
 (All In One Solar Street 
Light)  

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน  ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร
แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6 – X1)  
บ้านศรีบุญยืน หมู่ท่ี 10 ถึงบ้านด้ายหมู่ท่ี 3 
ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

4,900,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับ  

ท่ีทำการปกครอง  
อำเภอเชียงแสน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

36 ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน  
ถนนสายดอยงาม หมู่ท่ี 8 - 
บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม หมู่ท่ี 5 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านดอยงาม ถึงบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 
ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

1,400,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับ  

ท่ีทำการปกครอง  
อำเภอเชียงแสน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

37 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน บ้านร่องบง  
หมู่ท่ี 2 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านร่องบง ถึงบ้านสันธาตุ  
ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

700,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับ  

ท่ีทำการปกครอง  
อำเภอเชียงแสน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 14/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน บ้านสันาตุ 
(ฝั่งแดง) หมู่ท่ี 4 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน ถนนบ้านสันธาตุ ถึงบ้านสบคำ 
ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย  

280,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับ  

ท่ีทำการปกครอง  
อำเภอเชียงแสน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

39 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านแม่แอบ ถึงบ้านห้วยเดื่อ  
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

2,800,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับ  

ท่ีทำการปกครอง  
อำเภอเชียงแสน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

40 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกันถนนสายบ้านป่า
ตึง หมู่ท่ี 5 - บ้านห้วยกว้าน 
หมู่ท่ี 9 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านป่าตึง ถึงบ้านห้วยกว้าน  
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย  

1,400,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับ  

ท่ีทำการปกครอง  
อำเภอเชียงแสน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

41 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน  
ถนนสายบ้านป่าตึง หมู่ 5 

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน บ้านป่าตึง หมู่5 ตำบลบ้านแซว 
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

4,900,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับ  

ท่ีทำการปกครอง  
อำเภอเชียงแสน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

42 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกันถนนสายดอยงาม 
หมู่ท่ี 8 หมู่บ้านเกาะผาคำ 
หมูท่ี่ 6   

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
ทดแทน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6 – X1)       
บ้านเกาะผาคำ หมู่6  ตำบลบ้านแซว 
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

700,000  จังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายร่วมกับ  

ท่ีทำการปกครอง  
อำเภอเชียงแสน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 15/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ใน
การเกษตร อำเภอเชียงแสน 

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร
จัดหาแหล่งน้ำใหม่  บ้านศรีบุญยืน  หมู่ท่ี 
10 (จุดท่ี1) ค่าความลึก 86 เมตร พร้อม
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

450,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดบ่อ
บาดาล ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  

44 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ใน
การเกษตร 
บ้านศรีบุญยืน  
หมู่ท่ี 10 อำเภอเชียงแสน 

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร
จัดหาแหล่งน้ำใหม่ บ้านศรีบุญยืน หมู่ท่ี 10 
(จุดท่ี 2) ค่าความลึก 86 เมตร พร้อมระบบ
สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

450,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดบ่อ
บาดาล ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  

45 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ใน
การเกษตร อำเภอเชียงแสน 

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร
จัดหาแหล่งน้ำใหม่ บ้านศรีบุญยืน หมู่ท่ี 10 
(จุดท่ี 3) ค่าความลึก 86 เมตร พร้อมระบบ
สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

450,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดบ่อ
บาดาล ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  

46  ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ใน
การเกษตร 
บ้านศรีดอนมูล หมู่ท่ี 9   
อำเภอเชียงแสน 

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร
จัดหาแหล่งน้ำใหม่ บ้านศรีดอนมูล หมู่ท่ี 9 
ค่าความลึก 86 เมตร พร้อมระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

450,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดบ่อ
บาดาล ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  

47  ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ใน
การเกษตรจัดหาแหล่งน้ำ
ใหม่ บ้านศรีดอนมูล หมู่ท่ี 
12 อำเภอเชียงแสน 

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร
จัดหาแหล่งน้ำใหม่ บ้านศรีดอนมูล หมู่ท่ี 12 
ค่าความลึก 86 เมตร พร้อมระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

450,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ศรีดอนมูล 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดบ่อ
บาดาล ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 16/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ส่งเสริมสถานีขนส่งมวลชน
อัจฉริยะและโปรแกรมแผน
ท่ีนำเท่ียวอัจฉริยะ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการเดินทาง
ท่องเท่ียวภายใต้
สถานะการณ์การระบาด 
ของโรคโควิด-19 

จัดทำระบบสถานีขนส่งมวลชนอัจฉริยะและ
โปรแกรมแผนท่ีนำเท่ียวอัจฉริยะ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเท่ียวภายใต้
สถานะการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
สำหรับจังหวัดเชียงราย โดยส่วนใหญ่เป็น
การจัดจ้างผู้ดูแลระบบ เช่น วิศวกรควบคุม
งาน วิศวกรรงานระบบ CCTV/Network/
นักพัฒนาโปรแกรม นักออกแบบ Graphic 

20,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดทำระบบ
สถานีขนส่งอัจฉริยะ ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

49 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
จิ้งหรีดให้กับผู้สูงอายุ 

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สูงอายุท่ี
สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนท้ังหมด 18 
อำเภอๆ ละ 100 รายรวมท้ังสิ้น 1,800 ราย  
2. จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุท่ีสนใจเข้ารว่ม
โครงการฯ 18 รุ่นๆ ละ 100 คน จำนวน 2 
วัน (1,627,200 บาท)  
3. สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิต พันธุ์จิ้งหรีด 
อาหารจิ้งหรีด แผงไข่กระดาษ ขุยมะพร้าว 
ฝางข้าวอัด ฯลฯ  ค่าวัสดุฝึกอบรม และ
โรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด 18 อำเภอ 
(5,304,960 บาท) 

6,932,160 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรม
การเลี้ยงจิ้งหรีดให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีรายละเอียด
การดำเนินการภายหลังการฝึกอบรม และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 17/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 สร้างมูลค่าเพิ่มแหล่ง
ท่องเท่ียวสินค้าและบริการ
การท่องเท่ียวชุมชนผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
และด้านการเกษตรบน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ 

จ้างเหมาจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การ
ท่องเท่ียวชุมชนสินค้าและบริการด้าน
การเกษตร ท้ัง 18 อำเภอ ประกอบด้วย 
การรวบรวมข้อมูล การสร้างดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ออนไลน์ (เว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมท้ังค่าแรง) 
- ค่าจ้างเหมาบริการ- ค่าเช่าพื้นท่ี Hosting 
4 ปี งบประมาณ 400,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพันธ์ 
ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ออนไลน์ เป็นระยะเวลา 
4 ปี 432,000 บาท 

19,798,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดทำ
ดิจิทัลเเพลตฟอร์ม ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 
  

  

51 พัฒนาต้นแบบแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่  

อบรมเพื่อพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอแม่สาย ตำบลศรี
เมืองชุม 
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ 
อำเภอแม่สายและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบใน
ด้านการเตรียมความพร้อมเรื่องการ
ให้บริการด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเท่ียวและ
ผู้จัดการต่อรองทางธุรกิจ 
3. พัฒนาแบรนด์ชุมชนแก่ผู้ประกอบการ
เป้าหมาย 
4. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
เกษตรกรต้นแบบฯ 

4,457,090 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีเมืองชุม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวและอบรมให้ความรู้/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน
ในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การจ้างเหมาเอกชนในการดำเนินงาน และเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 18/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 เพิ่มปัจจัยการผลิตลดต้นทุน
และลดการเผา วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้าน
คีรีสุวรรณ  
ตำบลหนองป่าก่อ 

อบรมการเลือกกระบือและสนับสนุนปัจจัย
การผลิต (พ่อแม่พันธุ์กระบือ รถแทรคเตอร์ 
เครื่องอัดฟาง เครื่องอัดปุ๋ย) รวมท้ังการ 
นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าว 
สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดอาชีพ และลดการ
เผา ลดหมอกควันในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
ลดมลพิษทางอากาศ 

2,864,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองป่าก่อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม 
ให้ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
ดำเนินโครงการท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นชุมชน งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนการแจกปัจจัยการผลิต 

  

53 โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
ในถนนเส้นทางสู่การเกษตร
และเส้นทางสู่การท่องเท่ียว
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (อำเภอพาน 
อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด) 

ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในถนนท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 248 ต้น 

17,360,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

54 โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
ในถนนเส้นทางสู่การเกษตร 
และเส้นทางสู่การท่องเท่ียว
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (อำเภอแม่สาย 
อำเภอแม่จัน อำเภอเชียง
แสน อำเภอเชียงของ 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง) 

ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในถนนท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 158 ต้น 

11,060,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 19/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
ในถนนเส้นทางสู่การเกษตร
และเส้นทางสู่การท่องเท่ียว
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (อำเภอเมือง 
อำเภอพาน อำเภอเวียงป่า
เป้า อำเภอแม่สรวย  
อำเภอแม่ลาว) 

ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในถนนท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 180 ต้น 

12,600,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  

56 โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
ในถนนเส้นทางสู่การเกษตร
และเส้นทางสู่การท่องเท่ียว
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (อำเภอเวียงชัย 
อำเภอพญาเม็งราย  
อำเภอขุนตาล  
อำเภอเวียงแก่น  
อำเภอดอยหลวง  
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง) 

ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในถนน 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 128 ต้น 

8,960,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงานท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 20/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 การพัฒนาผู้ประกอบการ 
ในจังหวัดเชียงรายเพื่อ
ส่งเสริมการค้าชายแดน 
และผ่านแดน 

อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาการ
ขยายตลาดการค้า - การลงทุนชายแดนและ
ผ่านแดนผ่านระบบ e-Commerce 
Platform เช่น Shopee Lazada Taobao 
Alibaba Tmall เป็นต้น โดยประสานงาน
ผ่านกรมการค้าต่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาหลักสูตร
การอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ ศึกษาดูงานท่ี
ด่านศุลการกรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงของ 
ท่าเรือพาณิชน์ท่ีอำเภอเชียงแสน และบริษัท 
เลมอน อินเตอร์เทรด จำกัด (นำเข้า-ส่งออก
สินค้าไปยังประเทศลาว)  

755,000  จังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและพัฒนาการขยายตลาดการค้า 
และการลงทุนชายแดนและผ่านแดนผ่านระบบ  
e-Commerce Platform/การศึกษาดูงาน  
แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
ดำเนินโครงการท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นชุมชน  

  

58 การขับเคลื่อนท่องเท่ียว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ต้นแบบในบริบทแบบ  
New Normal  
ของจังหวัดเชียงราย 

1. พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการ
ท่องเท่ียวในชุมชนและการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวชุมชนในบริบท New 
Normal โดยประชุม/อบรม ค้นหา
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อคัดเลือกเป้าหมาย 
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการ
ท่องเท่ียว และพัฒนาบุคลากรการท่องเท่ียว 
2. สร้างนักสร้างสื่อชุมชน การ
ประชาสัมพันธ์ การทำการตลาด ผ่านสื่อ
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ภายในบริบท New Normal  
โดยอบรม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  
  

9,545,900  จังหวัดเชียงราย สำนักงานท่องเท่ียวและ
กีฬา 

จังหวัดเชียงราย  
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ด้าน
การท่องเท่ียวในชุมชนและการพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียวชุมชนในบริบท New Normal  
แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
ดำเนินโครงการท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นชุมชน อีกท้ังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์  
ซึ่งยังไม่แสดงให้เห็นถึงพลวัตและผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการอย่างชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 21/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ยกระดับครัวเรือนเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางอาหาร 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะ
วิทยากร ครูพาทำ เพื่อทำหน้าท่ีเป็น
วิทยากรกระบวนการ 18 อำเภอ  
จำนวน 193 คน 
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
(เป้าหมาย 18 อำเภอ จำนวน 1,200 คน)     
3. จัดหาวัสดุประกอบการยกระดับทักษะ
วิทยากรกระบวนการ และฝึกอบรมยกระดับ
ทักษะ เป้าหมาย 1,305 ครัวเรือน
ประกอบด้วย ปราชญ์ ครัวเรือน ในพื้นท่ี
ตำบลโคกหนองนาปี 64  ครัวเรือนใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนใน
หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน  
4. ประเมินความสำเร็จ โดยติดตามแปลง
ปลูกในพื้นท่ีเป้าหมายทีมวิทยากรตาม
กิจกรรมท่ี 1 จำนวน 193 คน เป็นผู้
ประเมินครัวเรือน ตามกิจกรรมท่ี 2 จำนวน 
1,200 คน 

6,954,990  จังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะวิทยากรกระบวนการ
แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
ดำเนินโครงการท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นชุมชน งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนวัสดุประกอบการยกระดับทักษะวิทยากร
กระบวนการ และฝึกอบรมยกระดับทักษะ 

  

60 ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ 
ได้มาตรฐานปลอดภัย/
อินทรีย์ ครบวงจร สร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารจาก
สถานการณ์ผลกระทบการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

1. อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าว
คุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย/อินทรีย์ 
จำนวน 300 ราย แบ่งเป็น 6 รุ่นๆ ละ  
1 วันๆ ละ 50 ราย 
2.สนับสนุนวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ  
แปลงส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นวัสดุ
การเกษตร (เช่น สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์) 
สนับสนุนครุภัณฑ์ ได้แก่ ชุดโรงสีข้าวพร้อม
คัดคุณภาพข้าวและบรรจุสุญญากาศพรอ้ม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องอบลมร้อน  
เครื่องซีล ถังไนโตรเจนพร้อมวาล์วและ
อุปกรณ์ โดยจัดเก็บครุภัณฑ์ไว้ท่ีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่ม และมีเทศบาล
ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง เทศบาลตำบล 
จันจว้า อำเภอแม่จัน และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพาน เป็นหน่วยงานจะดูแลรักษา
ครุภัณฑ์ 

3104600 จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรม 
ให้ความรู้/สนับสนุนวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ  
แปลงส่งเสริมการผลิตข้าว/สนับสนุนการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์/สนับสนุนครุภัณฑ์ แต่ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการดำเนินโครงการ 
ท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนสนับสนุน
วัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ/สนับสนุนการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์/สนับสนุนครุภัณฑ์ 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 22/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ส่งเสริมการผลิตกาแฟ
คุณภาพ เพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร จากสถานการณ์
ผลกระทบการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตกาแฟ
คุณภาพ และการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมอบรม 110 ราย  
2. สนับสนุนวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ แปลง
ส่งเสริมการผลิตกาแฟ เป็นวัสดุการเกษตร  
ได้แก่ วัสดุทำแคร่ตากกาแฟ  
และสารชีวภัณฑ์  
3.สนับสนุนครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องสีเมล็ด
กาแฟมีตะแกรง เครื่องล้างเมือกกาแฟ 
เครื่องสีเมล็ดกาแฟ (กะลา) และเครื่องวัด
ความชื้น 

1,462,420  จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/สนับสนุนวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติแปลง
ส่งเสริมการผลิตกาแฟ/สนับสนุนครุภัณฑ์  
แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
ดำเนินโครงการท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู 
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การสนับสนุนวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ/สนับสนุน
ครุภัณฑ์ 

 

62 ส่งเสริมการผลิตลำไย
ปลอดภัยมาตรฐาน  
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
จากสถานการณ์ผลกระทบ
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

1. อบรมหลักสูตรการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ
เพื่อการเตรียมการในการคัดขนาดสำหรับ
การแปรรูป และการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ
เพื่อการจำหน่ายรูปแบบสด  โดยมีเกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมอบรม 200 คน 
2. สนับสนุนวัสดุจัดทำแปลงส่งเสรมิการผลิต
ลำไยคุณภาพ (ปรับเป็นสนับสนุนวัสดุ
ฝึกอบรม) ได้แก่สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยอินทรีย์  
3. สนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องคัดลำไย  
4. ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการ
จำหน่ายลำไยสด เป็นกล่องลูกฟูก  
(ปรับลดท้ังหมด) โดยจัดเก็บครุภัณฑ์ไว้ท่ี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่ม  
โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
และเทศบาลตำบลบุณเรือง  
เป็นหน่วยงานจะดูแลรักษาครุภัณฑ์ 

1,522,148  จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/สนับสนุนวัสดุจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิต
ลำไย/สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์/สนับสนุน
ครุภัณฑ์ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการดำเนินโครงการท่ีชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน งบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการสนับสนุนวัสดุจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิต
ลำไย/สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์/สนับสนุน
ครุภัณฑ์ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 23/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 เพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน 
เพื่อฟื้นฟูและสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดเชียงราย 

1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถ
ลากจูง 210 ชั่วโมง จำนวน 4 รุ่น 
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถ 
ยกและจัดการคลังสินค้า 36 ชั่วโมง  
จำนวน 4 รุ่น 

2,160,000 จังหวัดเชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมให้
ความรู้เทคนิคการขับรถลากจูง/เทคนิคการขับรถ
ยกและจัดการคลังสินค้า แต่ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมท่ีชัดเจน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุนชน 

  

64 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การนวดแผนไทยเพื่อสร้าง
อาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ว่างงานใน
จังหวัดเชียงรายท่ีผ่านการอบรมเพื่อพัฒนา
อาชีพด้านการนวดไทย จำนวน 50 คน 
2.ประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ให้แก่ผู้ว่างงานในจังหวัดเชียงรายท่ีผ่านการ
อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการนวดไทย 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ว่างงานท่ีมี
อาชีพด้านการนวดไทย จำนวน 50 คน 
ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 
ด้านการนวดไทย 
4.จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 

2,838,320 จังหวัดเชียงราย สถาบันพัฒนาผีมือ
แรงงาน 20 เชียงราย
ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการนวดไทย  
แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลัง 
การอบรมท่ีชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นชุมชน  

  

65 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์
คอนกรีตเชื่อมต่อระหว่าง 
หมู่ท่ี 5, 14, 8 ตำบลป่าซาง 

เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมต่อ
ระหว่าง หมู่ท่ี 5, 14, 8 ปริมาณงาน  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,230 เมตร  
หนา 5 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 16,150 ตารางเมตร 

5,811,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าซาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 24/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อน 
โป่งพระบาท 

1. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  
(180,000 บาท)  
2. ปรับปรุงห้องอาบน้ำเปลี่ยนผ้า 
(330,000 บาท) 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักน้ำแร่  
(180,000 บาท) 
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์ 
(258,000 บาท) 
5. ซ่อมแซมลานน้ำพุร้อน (450,000 บาท)  
6. ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
(460,000 บาท) น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทสบาลตำบล
บ้านดู่ โดยหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะบริหารจัดการและ
ดูแลรักษาต่อไป 

1,858,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวน้ำพุร้อนโป่งพระบาท  
ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน
ท่ีชัดเจน 

  

67 ก่อสร้างอาคารรวบรวมและ 
แปรรูปสินค้าทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

- ก่อสร้างอาคารรวบรวมและแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ค.ส.ล. 2 ชั้น 
ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 20 เมตร  
รวมพื้นท่ีใช้สอย 522.00 ตารางเมตร  
(พื้นท่ีดำเนินการ หมู่ท่ี 3 ตำบลแม่ยาว 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย)  
- ท่ีตั้งอาคารเป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์
บ้านห้วยทรายขาว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาลตำบลแม่ยาว 
- หลังโครงการแล้วเสร็จ เทศบาลแม่ยาว  
จะบริหารจัดการและดูแลรักษาต่อไป 

4,023,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
แม่ยาว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารรวบรวมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน
ท่ีชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 25/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 พัฒนาศักยภาพด้านการค้า  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันตลาดสินค้า
เกษตรสีเขียว (Green 
Market) เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานราก 

1. ก่อสร้างโรงเรือนตลาดสีเขียว 
(1,328,200 บาท) กว้าง 11.5 เมตร  
ยาว 19.7 เมตร สูง 3.20 เมตร  
(จุดจำหน่ายสินค้าในโรงพยาบาลเชียงของ  
ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย)  
ซึ่งได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลเชียงของ 
ในการก่อสร้างโรงเรือนแล้ว  
2. จัดหาครุภัณฑ์ (171,800 บาท) เช่น  
ตู้แช่เย็น 2 ประตู โต๊ะพับ เก้าอี้  
พัดลมติดผนัง เป็นต้น 
หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรธรรมชาติเชียงของ (MOA)  
จะบริหารจัดการและดูแลรรักษาตอ่ไป  

1,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเวียง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
โรงเรือนตลาดสีเขียวในพื้นท่ีของโรงพยาบาล/
จัดหาครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นชุมชนท่ีชัดเจน  

  

69 ยกระดับประสิทธิภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากหวายเพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก 

1. อบรมหลักสูตรแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์
จากหวาย อาทิ ตะกร้า เก้าอี้ และขันโตก 
(22,650 บาท)  
2. ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก  
ขนาด 8.00 x 12.40 เมตร (502,900 บาท) 
3. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
(638,000 บาท) เพื่อเป็นสถานท่ีดำเนินงาน
และจำหน่ายสินค้า ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  
ยาว 22.5 เมตร สูง 3.00 เมตร 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ ป้ัมลม  
ปืนยิงแม็ก  กาพ่นสี สายป้ัมลม ไส้แม็ก 
(51,500 บาท) 

1,215,050 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลครึ่ง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมแปร
รูปและทำผลิตภัณฑ์ 
จากหวาย/สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ก่อสร้างโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก/
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ แต่ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการดำเนินโครงการท่ี
ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงราย หน้า 26/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วย 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 
0.5 เซนติเมตร ถนนสายเขต 
5 และสายเขต 6 บ้านโป่งปู
เฟือง หมู่ท่ี 1 ตำบลแม่สรวย 
อำเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 

ก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต  
จุดท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร 
จุดท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
355.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ  
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,420.00 ตารางเมตร 

1,436,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเวียง
สรวย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน
ท่ีชัดเจน 

  

ปรับลดวงเงิน  60,973,310  
รวม 70 โครงการ 415,575,869  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดเพชรบรูณ์

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

เพชรบูรณ์ 560,905,700 133 560,901,303 89 232,428,903 44 328,472,400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 1/48 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต ยกระดับฝีมอื
แรงงานที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID 
- 19 จังหวัดเพชรบูรณ์  

1. ฝึกอาชีพระยะสั้นที่ส าคัญใหแ้ก่แรงงาน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019  
(807,600 บาท) หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง, 
เทพื้นปูนฉาบปูน, ท าเปลญวณ, ตัดเย็บผ้า
ห่มนวม, ตัดเย็บผ้าห่มกันหนาว, การจักสาน
ไม้กวาด, การผูกผ้าและพับผ้า, การจัด
ดอกไม้ตกแต่งบ้าน, การท าบายศร,ี การจัด
ดอกไม้, การจัดจบีผ้า, การท าดอกไม้จันทน์, 
การตัดผมชาย, การท าขนมไทย, การเพาะ
เห็ดโคนน้อย, การเพาะเห็ดนางฟาู, การท า
น้ าพริกแกง และการท าอาหารไทย รวม 
440 คน 
2. ส่งเสริมการจ้างงานแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (339,000 
บาท) ทาสกี าแพงวัดขามตาก, ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และทาสีวัด, ปรับปรุงอุโบสถวัด, 
ท าความสะอาดเมรุ, ทาสีโบสถ,์ ซ่อมแซม
ห้องน้ าวัด, ถางปุา และสร้างฝายชะลอน้ า 
รวม 315 คน 

1,146,600   จังหวัดเพชรบูรณ์    ส านักงานแรงงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิน่และ
ชุมชน ด้วยการอบรมทกัษะอาชีพ จ านวน 22 รุ่น 
รวม 440 คน และจ้างงานประชาชนระยะสั้นแก่คน
ในพื้นที่ รวม 315 คน จ่ายค่าตอบแทนวันละ 300 
บาท รวมเป็นวงเงินในการจ้างงาน 304,500 บาท 
ช่วยให้ประชาชนมีรายได้และมีทกัษะดา้นอาชีพ 
สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพอิสระและอาชีพ
เสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่ครอบครัว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 755 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

1,146,600  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 2/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 เช่ือมโยงการค้าผ่านระบบ
ออนไลน์สินค้าเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ 

1. เช่ือมโยงการค้าผ่านระบบออนไลน์  
จ านวน 2 ครั้ง (Zoom meeting)  
เพื่อเจรจาการซ้ือสินค้า 
2. น าเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ตกลงเจรจาซ้ือขาย
สินค้าไปส่งมอบตัวอย่างสินค้าและท าสญัญา
ข้อตกลงที่จังหวัดปลายทางของผู้รับซื้อ 

86,000   จังหวัดเพชรบูรณ์    ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเพชรบูรณ์  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการสร้างช่องทางการเข้าถึง
การตลาด ด้วยการเชื่อมโยงการค้าผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อให้เกษตรกรมีเครือข่ายทางการค้ามากขึ้น  
สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  
อย่างน้อย 100,000 บาทต่อป ีกลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ านวน 20 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

86,000  

3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตร 
โดยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก  

ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์
แบบเรือนกระจก ขนาด 6x8.2 เมตร 
 ให้ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

1,440,000   จังหวัดเพชรบูรณ์    ส านักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิน่และ
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อรักษาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
4 กลุ่ม ได้แก ่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทฤษฏีใหม่ 
วิสาหกจิชุมชนเกษตรผลไม้ต าบลวังหิน วิสาหกจิ
ชุมชนผู้ผลิตไม้ผล และวิสาหกจิชุมชน กลุ่มผลิต
และแปรรูปมะขาม กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
จ านวน 200 คน (4 กลุ่มวิสาหกจิชุมชน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ีและพื้นที่ในการก่อสร้าง
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ได้รับการอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่จากเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว 

1,440,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 3/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแมบ่้าน
เกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
(392,100 บาท) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (1,650,000 บาท) 
3. การบริหารจัดการโครงการติดตามและ
ประเมินผล (55,000 บาท) 

2,097,100   จังหวัดเพชรบูรณ์    ส านักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิน่และ
ชุมชนด้วยการอบรมให้ความรูก้ารพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารแปรรูป จักสาน สิ่งทอ ให้มีคุณภาพ 
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานรับรอง พร้อม
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แกก่ลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร ในพื้นที่ 11 อ าเภอ 2,000-2,500 บาท
ต่อราย กลุ่มเปูาหมายเป็นแม่บา้นเกษตรกร  
33 กลุ่ม รวม 330 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี  

2,097,100  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์และ 
วิถีชุมชนทวารวดีศรีเทพ 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อยอดมรดก 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น "สกุลช่างศรีเทพ"  
จ้างเหมาผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา 
ต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะ  
และด้านการจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การต่อยอดมรดก
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น "สกุลช่างศรีเทพ" และ
สินค้าทางวัฒนธรรม (625,000 บาท) 
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
วัฒนธรรมด้วยฐานภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม เช่ือมโยงเมืองโบราณศรีเทพ 
(574,000 บาท) 
- จ้างเหมาด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ์ 
และตกแต่งสถานที่ในชุมชน บริเวณรอบ 
คูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและ 
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม 5 วัน 
3. จัดมหกรรม แสง สี เสียง ตลาดสินค้า 
ทางวัฒนธรรม ศิลปะ และชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งมรดกวัฒนธรรม โบราณสถาน  
เขาคลังนอก เมืองโบราณศรีเทพ 
(801,000 บาท) 

2,000,000   จังหวัดเพชรบูรณ์    ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยก ระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิน่และ
ชุมชนด้วยการอบรมให้ต่อยอดมรดกภูมปิัญญา
ท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับประชาชนและ
เยาวชน รวม 160 คน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ 
จัดมหกรรมจ าหนา่ยสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
เกิดการจ้างงานครูภูมิปัญญาในการฝึกทกัษะ/ 
ภูมิปัญญา 9 กลุ่มอาชีพ คิดเป็นเงิน 216,000 บาท 
รวมทั้งผู้อบรมได้ฝึกทักษะอาชพี ด้านการทอผ้า  
จักสาน ทอเสื่อ การนวด การท าอาหารและขนม
พื้นบ้าน ดอกไม้บายศรีประดิษฐ์ ของที่ระลึก  
การแปรรูปผ้า และเบญจรงค์ เซรามิก สร้างรายได้  
20,000 - 30,000 บาท/เดือน ชว่ยให้เกดิการจ้าง
งาน และสร้างอาชพี และเพิ่มการสร้างรายได้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน และผู้ประกอบการ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 วงเงิน 625,000 
บาท และไม่เห็นควรกจิกรรมที ่2 และ 3 วงเงิน 
1,375,000 บาท เนือ่งจากเป็นการจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดเตรียมสถานที่ส าหรับ
มหกรรมแสง สี เสียง และจ าหนา่ยสินค้า ซ่ึงมี
จ านวนผู้เข้ารว่มจ านวนมาก อาจไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
625,000 บาท 

625,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ซ่อมแซมอาคารรับน้ า  
อ่างเก็บน้ าหว้ยปาุแดง  
ต าบลปุาเลา อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ซ่อมแซมอาคารรับน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยปุาแดง 
3 แห่ง ได้แก ่ 
1. อาคารรับน้ า คลองส่งน้ า 1L-RMC  
2. อาคารรับน้ า คลองส่งน้ า 2L-RMC  
3. อาคารรับน้ า คลองส่งน้ า 2R-LMC  

698,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการ
ซ่อมแซมอาคารรับส่งน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยปุาเลา 
จ านวน 3 แห่ง เพื่อให้ระบบส่งน้ ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเกษตรกรมีน้ าเพยีงพอส าหรับการปลูก
ข้าว ถั่วเขยีว พืชผัก และไม้ผล พื้นที่เกษตรได้รับ
ประโยชน์ 500 ไร ่เกิดการจ้างงานประชาชน 10 คน 
จากการรับจ้างซ่อมแซมอาคารรับน้ า รายได้วันละ 
377.45 บาท/คน คิดเป็นเงิน 225,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

698,000  

7 ขุดลอกแก้มลิงหว้ยน้ าก้อ  
ต าบลน้ าก้อ อ าเภอหล่มสกั  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ขุดลอกแก้มลิงหว้ยน้ าก้อ ปริมาณดินขุด 
10,150 ลูกบาศก์เมตร 

435,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกแก้มลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้ าเพือ่การเกษตรและอุปโภคบรโิภค ช่วยให้
ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถ
กักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้น 10,150 ลูกบาศก์เมตร 
เกษตรกรมีรอบการปลกูพืชเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยาสูบ 
และข้าว และมีรายได้เพิ่มขึ้น พื้นที่เกษตรได้รับ
ประโยชน์ 100 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

435,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางซอยหลัง
อนามัย - ซอยตาแต หมู่ที่ 12 
ต าบลสะเดียง  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
580 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 3,480  
ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 580 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร 

 1,959,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวและ
ข้าวโพด ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น และลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 
1,000,000 บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
ในพื้นที่ จ านวน 700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
  

1,959,000  

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางซอย
ทะเลทอง หมู่ที่ 12 
ต าบลสะเดียง  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 468 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 468 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร 

 1,712,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวและ
ข้าวโพด ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น และลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 
1,000,000 บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
ในพื้นที่ จ านวน 580 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

1,712,800  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In place Recycling) รหัส
สายทาง พช.ถ.127-06 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2326  
บ้านบุ่งกกเรียง-บ้านหว้ย
แหน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1  
บ้านบุ่งกกเรียง  
ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 
1,294.00 เมตร ไม่น้อยกว่า 
10,352.00 ตารางเมตร  
1 สายทาง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
บ้านบุ่งกกเรียง-บ้านหว้ยแหน (ชว่งที่ 3)  
หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งกกเรียง ต าบลห้วยใหญ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

 4,560,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้เกษตรกรใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวโพดและมนัส าปะหลัง 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร  
ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,714 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

4,560,000  

11 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In place Recycling) รหัส
สายทาง พช.ถ.127-04 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2275 
บ้านห้วยแหน-บ้านซ าบอน 
หมู่ที่ 8 บ้านซ าบอน  
ต าบลห้วยใหญ ่อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 
973.00 เมตร ไม่น้อยกวา่ 
7,784.00 ตารางเมตร  
1 สายทาง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านห้วยแหน-บ้านซ าบอน หมู่ที่ 8  
บ้านซ าบอน ต าบลหว้ยใหญ ่อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 3,425,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้เกษตรกรใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวโพดและมนัส าปะหลัง 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร  
ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,003 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

  3,425,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 8/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
เสียหาย โดยวิธีเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(สายทาง พช.ถ.83-003  
ทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ า 
ห้วยปาุแดง) หมู่ที ่7  
บ้านปุาแดง ต าบลปุาเลา 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์  
ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 
ระยะทาง 1,320 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 9,240 ตารางเมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปุาเลาก าหนด 
จ านวน 1 สายทาง 

ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย โดยวิธีเสริม
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7  
บ้านปุาแดง ต าบลปุาเลา  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 3,393,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุาเลา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวและ
ข้าวโพด ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 830 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

3,393,000  

13 ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
เสียหาย โดยวิธีเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(สายทางพช.ถ.83-002  
บ้านไร่ - บ้านพล า) หมู่ที่ 6 
บ้านพล า ต าบลปาุเลา 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
1,195 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,170 ตารางเมตร  
ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปุาเลาก าหนด  
จ านวน 1 สายทาง  

ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย โดยวิธี 
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,195 
เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,170 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลปาุเลาก าหนด จ านวน  
1 สายทาง  

 2,647,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุาเลา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวและ
ข้าวโพด ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 650 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

2,647,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 9/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย 
โดยวธิีเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(สายทาง พช.ถ.83-009 
สามแยกปุาเลา - คลอง
ชลประทาน) หมู่ที ่10  
บ้านปุาเลา ต าบลปาุเลา  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
1,880 เมตร หนา 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
11,280 ตารางเมตร  
ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปุาเลาก าหนด  
จ านวน 1 สายทาง 

ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย โดยวิธี 
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 
1,880 เมตร 

 4,159,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุาเลา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในแหล่งชุมชน ให้มี
ความปลอดภยัและมีความสะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งข้าวและขา้วโพด ลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน  
740 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

4,159,000  

15 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยเทศบาล 9 รหัสสายทาง 
พช.ถ12-013 หมู่ที่ 13 
ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาว 534 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,136 
ตารางเมตร จ านวน 1  
สายทาง  

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
534 เมตร คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 2,136 ตารางเมตร จ านวน 1 
สายทาง  

 773,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าพล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้เกษตรกร 
ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผักและขา้วโพด  
ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร  
ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 7,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

773,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 10/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟูลท์
คอนกรีต ซอยเทศบาล 15 
รหัสสายทาง พช.ถ12-009 
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าพล อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 4.90 เมตร ยาว 342 
เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วง
ที่ 2 (สะพาน) ขนาดกวา้ง 
3.90 เมตร ยาว 28 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 
ขนาดกวา้ง 4.90 เมตร ยาว 
46 เมตร หนา 0.05 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
2,011.90 ตารางเมตร 
จ านวน 1 สายทาง 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟูลท์คอนกรีต 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 342 
เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 (สะพาน) 
ขนาดกวา้ง 3.90 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 46 
เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,011.90 
ตารางเมตร จ านวน 1 สายทาง 

 720,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าพล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้เกษตรกร 
ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผักและขา้วโพด  
ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร  
ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 7,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

720,000  

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (ซอยโคกยาวต่อ
จากเดิม) หมู่ที ่2 บ้านห้วย
ใหญ่ ต าบลหว้ยใหญ ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกวา่ 600.00 ตาราง
เมตร) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านห้วยใหญ่ ต าบลหว้ยใหญ ่อ าเภอเมอืง  
จังหวัดเพชรบูรณ์  

 284,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวโพดและ
มันส าปะหลัง ลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,419 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

284,400  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 11/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กต่อจากเดิม  
(สายหลังวัดศรีสญชัย- เช่ือม
หมู่ที่ 11) หมู่ที่ 2 บ้านห้วย
ใหญ่ ต าบลหว้ยใหญ ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
468.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 1,872.00 
ตารางเมตร ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านห้วยใหญ่ ต าบลหว้ยใหญ ่อ าเภอเมอืง  
จังหวัดเพชรบูรณ์  

 889,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวโพดและ
มันส าปะหลัง ลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,419 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

889,700  

19 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร โดยการซ่อม
สร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (สายศิลา -  
ห้วยผกักูด) หมู่ที่ 15 -  
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่หัวนา - 
บ้านอุ่มกะทาด ต าบลศิลา 
อ าเภอหล่มเกา่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งานกว้าง 6 เมตร ยาว 
4,490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
35,920 ตารางเมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายศิลา - ห้วยผกักูด) หมู่ที่ 15 - หมู่ที่ 3  
บ้านใหม่หัวนา -  บ้านอุ่มกะทาด ต าบลศิลา 
อ าเภอหล่มเกา่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

13,500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศิลา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวและ
ข้าวโพด และใช้เป็นเส้นทางในการลาดตระเวนเพื่อ
ปูองกันและรักษา คุ้มครองทรัพยากรปาุไม้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 5,456 คน 
และเกษตรกร 1,554 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

13,500,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 12/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ72-007 แยก 
ทช.พช.2020 (วงแหวนรอบ
นอก) บา้นซับเดื่อ หมู่ที่ 6 
(กม.6+775-8+365)  
ต าบลบ้านโภชน์  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,590 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,950 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,590 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,950 ตารางเมตร 

5,000,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชไร่ ข้าวโพด 
มันส าปะหลัง พืชสวน มะม่วง และมะขามหวาน 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร  
ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 200,000 บาท ในปี 
2564 และ 250,000 บาท ในป ี2565 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกร 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

5,000,000  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ72-012 แยก 
ทล.21 (บ้านน้ าวิ่ง) หมู่ที ่2 
ต าบลบ้านโภชน์ -  
บ้านซับวารินทร์ หมู่ที่ 7  
ต าบลบัววัฒนา  
ต าบลบ้านโภชน ์ 
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
196 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784 
ตารางเมตร 

495,300  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าว ข้าวโพด 
และอ้อย ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น และประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
300,000 บาท ในปี 2564 และ 350,000 บาท  
ในปี 2565 กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
500 คน และเกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

495,300  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ72-026  
แยก พช.ถ72-024  
(ซอย 6 บ้านซับชมภู)  
หมู่ที่ 8 - วัดสถานธรรมซับ
ไพรวัลย ์หมู่ที่ 8  
ต าบลบ้านโภชน ์ 
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 800 
ตารางเมตร 

498,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชไร่ ข้าวโพด 
มันส าปะหลัง พืชสวน และมะม่วง ชว่ยลดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ลดระยะเวลา 
ในการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และ
ประชาชนมีความปลอดภยัมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 300,000 บาท ในปี 2564 และ 
350,000 บาท ในปี 2565 กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,098 คน และเกษตรกร 800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

498,600  

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายทางเช่ือม
หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 2 
บ้านเนินมะค่า  
ต าบลเพรละคร  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 220.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกวา่ 
880.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
เช่ือมหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

485,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพชรละคร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด และข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,300 คน และเกษตรกร 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

485,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายทางเช่ือม
หมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 2) หมู่ที่ 5 
บ้านท่าเสาตะวันตก  
ต าบลเพชรละคร  
อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กวา้ง 
5.00 เมตร  ยาว 182.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกวา่ 
910.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 910.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท.1-
01 

499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพชรละคร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด และข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัย
มากขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 891 
คน และเกษตรกร 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

499,000  

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยาวรวม 214.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856.00 
ตารางเมตร ถนนสายยุบใหญ่ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.
102 – 07 หมู่ที่ 12  
บ้านไทรงาม ต าบลวังพกิุล 
อ าเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
บ้านไทรงาม ต าบลวังพิกุล อ าเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ กวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาวรวม 214.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 856.00 ตารางเมตร 

498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังพิกุล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าว  
มันส าปะหลัง ขา้วโพด ออ้ย หน่อไม ้พุทรา มันเทศ 
และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ตามฤดกูาล  
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร  
ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 254 คน  
93 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

498,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เช่ือมต่อหมู่ที่ 2 - 
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 2 บ้านท่าสวาย 
ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ ่
จังหวัดเพชรบูรณ์  
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
900.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน คสล เชื่อมต่อหมู่ที ่2 -  
หมู่ที่ 8  หมู่ที่ 2 บ้านท่าสวาย ต าบลทา่แดง  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

487,500  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเส้นทาง
ในการขนส่งมันส าปะหลัง ขา้วโพด และข้าว  
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและ
ลดระยะเวลาในการขนส่ง ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจรมากขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 536 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

487,500  

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เช่ือมต่อหมู่ที่ 8 - 
หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 8 บ้านเนิน
คนธา  ต าบลท่าแดง  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านเนินคนธา 
ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

487,500  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง ข้าวโพด และ
ข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร
และลดระยะเวลาในการขนส่ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 536 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

487,500  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของหมู่บ้านและชุมชน โดย
ขุดสระน้ าสาธารณะ หมู่ที ่3 
(ลูกที่ 1) บ้านโรงบ่ม  
ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งานปากสระกว้างเฉลี่ย 
42.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
60.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 4.00 
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,540.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระน้ าสาธารณะ (ลูกที ่1) บ้านโรงบ่ม 
ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงานปากสระกว้าง
เฉลี่ย 42.00 เมตร ยาวเฉลีย่ 60.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,540.00 ลูกบาศก์เมตร 

487,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระน้ าสาธารณะเพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการอปุโภค บริโภค และ
ท าการเกษตร ชว่ยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 
บาท/ปี ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ปี และลดต้นทุน 
3,000 บาท/ป ีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 978 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

487,000  

29 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของหมู่บ้านและชุมชน โดย
ขุดสระน้ าสาธารณะ หมู่ที ่3 
(ลูกที่ 2) บ้านโรงบ่ม  
ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งาน ปากสระกวา้งเฉลี่ย 
42.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 60.00 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
8,540.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระน้ าสาธารณะ  (ลูกที่ 2) บ้านโรงบ่ม 
ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปากสระ
กว้างเฉลี่ย 42.00 เมตร ยาวเฉลีย่ 60.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 8,540.00 ลูกบาศก์เมตร 

487,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระน้ าสาธารณะเพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการอปุโภค บริโภค  
และท าการเกษตร ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตร 
มีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 
บาท/ปี ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ปี และลดต้นทุน 
3,000 บาท/ป ีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 978 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

487,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 17/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดยขุด
สระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 3 
(ลูกที่ 3) บ้านโรงบ่ม  
ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งานปากสระกว้างเฉลี่ย 
40.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
60.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 4.00 
เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,128.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระน้ าสาธารณะ (ลูกที ่3) บ้านโรงบ่ม 
ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงานปากสระกว้าง
เฉลี่ย 40.00 เมตร ยาวเฉลีย่ 60.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,128.00 ลูกบาศก์เมตร 

461,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระน้ าสาธารณะเพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการอปุโภค บริโภค และ
ท าการเกษตร ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี 
ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ป ีและลดต้นทนุ 3,000 
บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 978 
คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

461,000  

31 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดยขุด
สระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 3 
(ลูกที่ 4)  บ้านโรงบ่ม  
ต าบลนาเฉลียง   
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปริมาณงานปาก
สระกว้างเฉลี่ย  40.00 เมตร 
ยาวเฉลีย่ 60.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 8,128.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระน้ าสาธารณะ (ลูกที ่4) บ้านโรงบ่ม 
ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงานปากสระกว้าง
เฉลี่ย 40.00 เมตร ยาวเฉลีย่ 60.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,128.00 ลูกบาศก์เมตร 

461,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระน้ าสาธารณะเพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการอปุโภค บริโภค และ
ท าการเกษตร ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี 
ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ป ีและลดต้นทนุ 3,000 
บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 978 
คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

461,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 18/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดยขุด
สระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 3 
(ลูกที่ 5)  บ้านโรงบ่ม  
ต าบลนาเฉลียง   
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งานปากสระกว้างเฉลี่ย  
42.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
60.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 4.00 
เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,540.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระน้ าสาธารณะ (ลูกที ่5) บ้านโรงบ่ม 
ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์  

487,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระน้ าสาธารณะเพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการอปุโภค บริโภค และ
ท าการเกษตร ชว่ยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 
บาท/ปี ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ปี และลดต้นทุน 
3,000 บาท/ป ีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 978 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

487,000  

33 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดยขุด
สระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 2 
บ้านปากคลองกรวด  
ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งานปากสระกว้างเฉลี่ย  
40.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
60.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 4.00 
เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,128.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระน้ าสาธารณะ ขุดสระน้ าสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองกรวด ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งานปากสระกว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ยาว
เฉลี่ย 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 8,128.00 
ลูกบาศก์เมตร 

461,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระน้ าสาธารณะเพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการอปุโภค บริโภค และ
ท าการเกษตร ชว่ยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 
บาท/ปี ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ปี และลดต้นทุน 
3,000 บาท/ป ีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 661 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

461,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 19/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดยขุด
สระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไลย์ ต าบลนา
เฉลียง อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งานปากสระกว้างเฉลี่ย 
42.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
60.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 4.00 
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,540.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระน้ าสาธารณะ ขุดสระน้ าสาธารณะ  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไลย์ ต าบลนาเฉลียง   
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งานปากสระกว้างเฉลี่ย  42.00 เมตร ยาว
เฉลี่ย 60.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 8,540.00 
ลูกบาศก์เมตร 

487,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระน้ าสาธารณะเพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการอปุโภค บริโภค และ
ท าการเกษตร ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี 
ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ป ีและลดต้นทนุ 3,000 
บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,130 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

487,000  

35 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดยขุด
ลอกคลองยาง (ช่วงของเดิม-
นานายดี) หมู่ที่ 6  
บ้านนาเฉลียง  ต าบลนา
เฉลียง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งาน ขนาดปากคลองกวา้ง
เฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลีย่ 
800.00 เมตร รวมความลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
12,800.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกคลอง (ช่วงของเดิม-นานายดี) หมู่ที่ 
6 บ้านนาเฉลยีง ต าบลนาเฉลียง อ าเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

493,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพแหล่ง
กักเก็บน้ า ช่วยให้เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับ 
การท าเกษตร ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 
บาท/ปี ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ปี และลดต้นทุน 
3,000 บาท/ป ีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 855 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

493,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 20/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย ขุด
ลอกคลองหลง หมู่ที่ 2  
บ้านปากคลองกรวด  
ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งาน ขนาดปากคลองกวา้ง
เฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
1,050.00 เมตร รวมความ
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองกรวด 
ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ขนาดปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวเฉลีย่ 1,050.00 
เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 12,600.00 
ลูกบาศก์เมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพแหล่ง
กักเก็บน้ า ช่วยให้เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตร ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี 
ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ป ีและลดต้นทนุ 3,000 
บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 855 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

490,000  

37 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดยขุด
ลอกคลองตาแฮ หมู่ที ่3 
บ้านโรงบ่ม ต าบลนาเฉลียง 
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งาน ขนาดปากคลองกวา้ง
เฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
1,000.00 เมตร รวมความ
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,750.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองตาแฮ หมู่ที่ 3  
บ้านโรงบ่ม ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ขนาดปาก
คลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
1,000.00 เมตร รวมความลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 12,750.00 
ลูกบาศก์เมตร 

493,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพแหล่ง
กักเก็บน้ า ช่วยให้เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับการ
ท าเกษตร ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี 
ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ป ีและลดต้นทนุ 3,000 
บาท/ป ีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 978 
คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

493,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 21/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย
ก่อสร้างพนังดินกั้นน้ าเลียบ
แม่น้ าปุาสกั หมู่ที ่9 เช่ือม
หมู่ที่ 4 หมู่ที ่9 บ้านโคกสว่าง 
ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 400.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ลาดเอียง 1 : 1.50 เมตร 

ก่อสร้างพนังดินกั้นน้ า หมู่ที่ 9 เช่ือมหมูท่ี่ 4  
หมู่ที่ 9 บ้านโคกสวา่ง ต าบลนาเฉลยีง  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 
1 : 1.50 เมตร 

494,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เฉลียงทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างพนังดินกั้นน้ า เพื่อปูองกันน้ าไหล
หลากเข้าทว่มพื้นที่เกษตร ช่วยปูองกันอทุกภัยและ
ลดความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อพืน้ที่เกษตร 
ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ป ีและลดต้นทุน 3,000 
บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,198 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

494,000  

39 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย
ก่อสร้างคันดินกั้นน้ าเลียบ
คลองล าพาดฆ้อง หมู่ที ่7 
บ้านหนองไลย ์ต าบลนา
เฉลียง อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 400.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ลาดเอียง 1 : 1.50 เมตร 

ก่อสร้างคันดินกั้นน้ าเลียบคลอง  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตรสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร  ลาดเอียง 
1 : 1.50 เมตร 

494,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เฉลียงทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างคันดินกั้นน้ า เพื่อปูองกันน้ าไหล
หลากเข้าทว่มพื้นที่เกษตร ช่วยปูองกันอทุกภัยและ
ลดความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อพืน้ที่เกษตร 
ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ป ีและลดต้นทุน 3,000 
บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,130 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

494,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหนองไลย-์ 
การเคหะ หมู่ที ่7  
บ้านหนองไลย ์ต าบลนา
เฉลียง อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองไลย ์-การเคหะ หมู่ที่ 7  
บ้านหนองไลย ์ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เฉลียงทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลด
อุบัติเหตุ และสนับสนุนการขนส่งข้าว ออ้ย ถัว่เขียว 
มันส าปะหลัง เผือก ปอ ข้าวโพด ผักและผลไม้ ช่วย
ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี ลด
รายจ่าย 5,000 บาท/ปี และลดต้นทุน 3,000 
บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,130 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

490,000  

41 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายวัดเขาน้อย 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ าบอ่ 
ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายวัดเขานอ้ย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ าบ่อ  
ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลด
อุบัติเหตุ และสนับสนุนการขนส่งข้าว ออ้ย ถัว่เขียว 
มันส าปะหลัง เผือก ปอ ข้าวโพด ผักและผลไม้  
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี ลดรายจ่าย 
5,000 บาท/ป ีและลดต้นทุน 3,000 บาท/ปี 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,130 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

490,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยาวรวม 214.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
856.00 ตารางเมตร ถนน
สายวัดปาุศรัทธาถวาย รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102 
– 14  ณ หมู่ที่ 3 บ้านโปุง
บุญเจริญ ต าบลวังพกิุล 
อ าเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาวรวม 214.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856.00  
ตารางเมตร ถนนสายวัดปาุศรัทธาถวาย  

498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังพิกุล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลด
อุบัติเหตุ และสนับสนุนการขนส่งข้าว มนัส าปะหลัง 
ข้าวโพด ออ้ย หน่อไม ้พุทราและมันส าปะหลัง  
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 935 คน 612 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

498,000  

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร ยาวรวม 148.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888.00 
ตารางเมตร ถนนสายยุบใหญ่ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.
102 – 07 หมู่ที่ 7  
บ้านยุบใหญ ่ต าบลวังพิกุล  
อ าเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ยุบใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ ่ต าบลวังพกิุล 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังพิกุล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อลด
อุบัติเหตุ และสนับสนุนการขนส่งข้าว มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด ออ้ย หน่อไม้ พุทรา และมันส าปะหลัง 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 935 คน 612 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวรวม 174.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870.00 
ตารางเมตร ถนนสายหนอง
ไทร รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พช.ถ.102 – 08  หมู่ที่ 8 
บ้านหนองไทร ต าบลวังพิกุล 
อ าเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
บ้านหนองไทร ต าบลวังพกิุล  
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

497,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังพิกุล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลด
อุบัติเหตุ และสนับสนุนการขนส่งข้าว มนัส าปะหลัง 
ข้าวโพด ออ้ย หน่อไม ้พุทรา และมันเทศ ช่วยลด
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 375 คน 116 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000  

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวรวม 174.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870.00 
ตารางเมตร  ถนนสายคลอง
ชะเอม-คลองยางงาม รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102 
– 12 หมู่ที่ 9 บ้านวังรัตนะ 
ต าบลวังพิกุล  
อ าเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
บ้านวังรัตนะ ต าบลวังพิกุล อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

497,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังพิกุล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลด
อุบัติเหตุ และสนับสนุนการขนส่งข้าว มนัส าปะหลัง 
ข้าวโพด ออ้ย หน่อไม ้พุทรา และมันเทศ ช่วยลด
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 709 คน 225 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 25/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร ยาวรวม 148.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888.00 
ตารางเมตร ถนนสายหนอง
ไทร รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พช.ถ.102 – 08 หมู่ที่ 11 
บ้านเนินสมบูรณ์  
ต าบลวังพิกุล  
อ าเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
หนองไทร หมู่ที่ 11 บ้านเนินสมบูรณ์ 
ต าบลวังพิกุล อ าเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังพิกุล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อลดอุบัติเหตุ และสนับสนุนการขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก ่ข้าว มันส าปะหลงั ข้าวโพด 
อ้อย หน่อไม้ พุทรา มันเทศ ช่วยลดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 580 คน 
164 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

499,000  

47 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาด
ยาง สี่แยกบา้นซับปางช้าง -  
บ้านซับไม้แดง ต าบลซับน้อย  
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ กว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
รวมผิวจราจรกวา้ง 8 เมตร 
ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
ไม่น้อยกวา่ 29,600 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า และบ่อพกั คสล. 
ในสายทาง 

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สี่แยกบ้าน 
ซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ต าบลซับนอ้ย 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

13,700,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง เพื่อลด
อุบัติเหตุ และสนับสนุนการขนส่งข้าว พชืผัก ผลไม้ 
และอ้อย ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 853 คน 
เกษตรกร 34 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

13,700,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 26/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนน คสล.  
เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 
ต าบลสะเดาะพง ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย  ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ต าบลสะเดาะพง  
อ าเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 ต าบลสะเดาะพง  
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

3,674,403  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาค้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลด
อุบัติเหตุ และสนับสนุนการขนส่งพืชผักสวนครัว 
อะโวคาโด และพืชผลทางการเกษตร ชว่ยลดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อปี กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 388 คน 196 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

3,674,403  

49 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-Place 
Recycling สามแยกทาง
หลวงหมายเลข 21  
บ้านอีโดกวังจาน หมู่ที่ 8 
ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
2.874 กิโลเมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทางด าเนินการ กม.
1+658 ถึง กม.4+532  

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2.874 
กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทางด าเนินการ กม.1+658 ถึง กม.
4+532  

 11,109,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
ลดอุบัติเหตุและสนับสนุนการขนส่งอ้อย ข้าว และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,075 คน 
เกษตรกร 900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

11,109,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 27/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ซ่อมสร้างผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling)  
บ้านโนนสะอาด - บ้านโนน
ตะแบก หมู่ที่ 8 -  หมู่ที่ 5 
ต าบลดงมูลเหล็ก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาย
ทางพช.ถ.42-005 ผิวจราจร 
กม.0+000 - กม.0+883 
กว้าง 6 เมตร รวมกวา้ง 6 
เมตร หนา 0.05 เมตร กม.
0+883 - กม.1+397  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร รวม
กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 
เมตร กม.ที่ 1+397 - กม.
2+020 กวา้ง 6 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 11,605 ตาราง
เมตร  

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านโนนสะอาด - บ้านโนนตะแบก  
หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ต าบลดงมูลเหล็ก  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 10,268,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ดงมูลเหล็ก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อลดอุบัติเหตุ และสนับสนนุการขนส่ง
ข้าว ข้าวโพด ต้นหอม ผกัช ีและถั่วเขยีว ช่วยลด
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 853 คน เกษตรกร 34 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

10,268,000  

51 ขุดสระเก็บน้ าเพื่อผลิต
ประปาหมู่บา้นหมู่ที่ 3  
บ้านไร่อุดม ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 730 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,140 
ลูกบาศก์เมตร ขนาดกวา้ง 
60 เมตร ยาว 65 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 
10,197 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระเก็บน้ าเพื่อผลิตประปาหมู่บา้น  
บ้านไร่อุดม ต าบลซับสมบูรณ์  
อ าเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,140 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกวา้ง 60 เมตร 
ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 10,197 ลูกบาศก์
เมตร 

442,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ซับสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกสระเก็บน้ า เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ า
ดิบส าหรับผลิตน้ าประปาหมู่บา้น ประชาชนมีแหล่ง
น้ าที่เพียงพอต่อการอุปโภค และบริโภค โดย
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 477 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

442,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 28/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ขุดลอกคลองเพื่อผลิต
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่14 
บ้านพรหมประชาสรรค์ 
ต าบลภูน้ าหยด  
อ าเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ กวา้ง  
12 เมตร ยาว 820 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 4 เมตร มีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,120 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกคลองเพื่อผลิตประปาหมูบ่้าน  
บ้านพรหมประชาสรรค์ ต าบลภูน้ าหยด 
อ าเภอวิเชียรบุรี ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 
820 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร มีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 13,120 ลูกบาศก์เมตร 

499,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูน้ าหยด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งผลิต
น้ าประปา และมีแหล่งกักเก็บน้ าที่เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 707 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

499,600  

53 ขุดลอกคลองหนองจอก  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก 
ต าบลซับสมบูรณ์  
อ าเภอวิเชียรบุร ี 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 
730 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,140 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกคลอง บ้านหนองจอก ต าบลซับ
สมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบรูณ์ 
ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 730 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,140 ลูกบาศก์เมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ซับสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งผลิต
น้ าประปา และมีแหล่งกักเก็บน้ าที่เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 402 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

490,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดภยั 

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
เกี่ยวกบัการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การลด
รายจ่าย และลดการใช้สารเคมี จ านวน  
11 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 550 คน 
(321,750 บาท)  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก ่ค่าเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาชนิดผง ค่าเช้ือราบิวเวอร์เรีย
ชนิดผล และค่าเช้ือ BT ส าหรับเกษตรกร 
550 คน (671,000 บาท) 
3. การบริหารจัดการโครงการติดตามและ
ประเมินผล (82,250 บาท) 

1,075,000  จังหวัดเพชรบูรณ์    ส านักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ์  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิน่และ
ชุมชน ด้วยการอบรมให้ความรู้และสนบัสนุนปัจจัย
การผลิตส าหรับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดภยั 
จ านวน 11 รุ่น รุ่นละ 50 คน ช่วยให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถกูวิธแีละมี
ผลผลิตทีป่ลอดภัย สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น สามารถ
ลดรายจ่าย 800 บาท/ไร่ เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ 
1,500 บาท/ไร่ และลดต้นทุนได้ 500 บาท/ไร่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 
จ านวน 550 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ โดยทางหน่วยงาน
จะมีการปรับปรุงรูปแบบและระยะเวลาการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสม  
3. ปรับลดวงเงินการบริหารจัดการโครงการฯ ให้อยู่
ในวงเงินร้อยละ 5 ของวงเงินโครงการที่เสนอขอ 
28,500 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
1,046,500 บาท 

1,046,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 พัฒนาตลาด (คอกกลาง)  
โคเนื้อ โคขุน  

1. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสัตว์
เศรษฐกิจให้มีมาตรฐาน 
2. ก่อสร้างโรงเรือนคอกกลาง โคเนื้อ-โคขุน 
3. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต (รั้วคาวบอย)  
พร้อมประตู และงานระบบไฟฟาู 

2,100,000  จังหวัดเพชรบูรณ์    ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเพชรบูรณ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิน่และ
ชุมชน ด้วยการฝึกอบรม และก่อสร้างโรงเรือน 
คอกกลางโคเนื้อโคขุน ก่อสร้างรั้วคอนกรีต พร้อม
ระบบไฟฟูา เพือ่ให้เกษตรกรมีระบบการผลิตโคที่มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน มีตลาดกลางในการ
จ าหน่ายโคเนื้อและโคขุน ช่วยลดต้นทุนในการผลิต 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถน าความรู้ใน
การท าแปลงหญา้เล้ียงสัตว์มาสร้างเป็นอาชีพเพื่อ
หารายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการผู้เล้ียงโค จ านวน  
100 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

2,100,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พช.ถ.
14-022 แยกทางหลวง
หมายเลข 21 (กม.ที่ 
229+304-307) ไม้งามรีสอร์ท 
ถึงทางหลวงชนบท 2039 
บ้านส านักหมัน หมู่บา้น
โครงการทหาร หมู่ที ่12 
ต าบลนาง่ัว อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,570 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 7,850 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,237 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 8,948 ตาราง
เมตร ของเทศบาลต าบล 
นาง่ัว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
1 สายทาง 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ไม้งามรีสอร์ท ถึงทางหลวงชนบท 2039  
หมู่ที่ 12 ต าบลนาง่ัว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 7,850 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,237 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 8,948 ตารางเมตร 

8,770,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลนาง่ัว  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมคีวามสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางใน
การขนส่งข้าว มันส าปะหลัง และพืชผักเกษตรอื่น 
ๆ ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
และลดระยะเวลาในการขนส่งให้รวดเรว็มากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

8,770,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 32/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In place Recycling) รหัส
สายทาง พช.ถ.127-06 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2326 
บ้านบุ่งกกเรียง-บ้านห้วยแหน 
(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งกก
เรียง ต าบลห้วยใหญ่  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร  
ยาว 2,306.00 เมตร ไม่น้อย
กว่า 18,408.00 ตารางเมตร 
1 สายทาง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านบุ่งกกเรียง-บ้านหว้ยแหน (ชว่งที่ 1)  
หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งกกเรียง ต าบลห้วยใหญ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 2,306.00 เมตร ไม่น้อยกวา่ 
18,408.00 ตารางเมตร 1 สายทาง 

8,010,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ห้วยใหญ ่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อให้เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว พริก 
ล าไย กระเทียม ข้าวโพด และมันส าปะหลัง รวมทั้ง
ช่วยลดความเสียหายที่ก่อให้เกิดกับผลผลิตทางการ
เกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภยั
มากขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
2,714 คน และเกษตรกร 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

8,010,000 

58 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In place Recycling) รหัส
สายทาง พช.ถ.127-06 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2326 
บ้านบุ่งกกเรียง -บ้านห้วย
แหน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่1  
บ้านบุ่งกกเรียง ต าบลห้วย
ใหญ่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 2,000.00 เมตร 
ไม่น้อยกวา่ 16,000.00 
ตารางเมตร 1 สายทาง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านบุ่งกกเรียง-บ้านหว้ยแหน (ชว่งที่ 2)  
หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งกกเรียง ต าบลห้วยใหญ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

7,040,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ห้วยใหญ ่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อให้เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว พริก 
ล าไย กระเทียม ข้าวโพด และมันส าปะหลัง รวมทั้ง
ช่วยลดความเสียหายที่ก่อให้เกิดกับผลผลิตทางการ
เกษตร ลดระยะเวลาในการขนส่งให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น และประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภยั
มากขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
2,714 คน และเกษตรกร 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

7,040,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 33/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนพิทักษ ์(ช่วงที่ 1 วัดไพร
สณฑ์ศักดาราม ถึงปากซอย
นิคม ช่วงที่ 2 จากปากซอย
นิคมถึงแยกสะพาน บ้านใหม่) 
เทศบาลเมืองหล่มสัก 
อ าเภอหล่มสกั 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ถนนพิทักษ ์ 
ช่วงที่ 1 วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ถึงปากซอย
นิคม ขนาดกวา้งเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 
777.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 6,216.00 เมตร พร้อมตีเส้น
จราจร  
ช่วงที่ 2 จากปากซอยนิคมถึงแยกสะพาน
บ้านใหม่ เทศบาลเมืองหล่มสัก อ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 
เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,612.00 เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร  

3,267,000  เทศบาลเมือง 
หล่มสัก  

 เทศบาลเมือง 
หล่มสัก  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก และปลอดภยั การเดินทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น เกษตรกรมี
เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเพื่อไป
จ าหน่ายยังตลาดผักและผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตลาดสันติสุข  ตลาดกลางพิบูลย์พันธ ์ตลาดกลาง
ช้างแดง อ าเภอหล่มสัก สว่นใหญ่เป็นพชืผักทั่วไป 
อาทิ ขา้ว พริก กระเทียม ข้าวโพด ถั่ว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทัว่ไปและเกษตรกร 
รวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

3,267,000 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พช.ถ72-007 แยกทช.พช.
2020 (วงแหวนรอบนอก) 
บ้านซับเดื่อ หมู่ที่ 6 (กม.
13+582)  ต าบลบ้านโภชน ์
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
197 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 788 
ตารางเมตร 

497,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งพืชไร่ ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ออ้ย  พืชสวน มะขามหวาน และ
มะม่วง ช่วยลดความเสียหายตอ่ผลผลิตทาง
การเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 300,000 
บาท ในปี 2564 และ 350,000 บาท ในปี 2565 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกร 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 34/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ72-020 แยก 
ทช.พช.2020 (บ้านซับตา
เถร) หมู่ที่ 7 - ทช.พช.2020 
บ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านโภชน ์ 
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
161 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 805 
ตารางเมตร 

498,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งพืชไร่ ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ออ้ย  พืชสวน มะขามหวาน และ
มะม่วง ช่วยลดความเสียหายตอ่ผลผลิตทาง
การเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 300,000 
บาท ในปี 2564 และ 350,000 บาท ในปี 2565 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกร 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

498,600 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พช.ถ72-025 แยก ทช.พช.
2020 (บ้านซับชมภู) หมู่ที ่8 
- บ้านติ้วน้อย หมู่ที ่8  
ต าบลบ้านโภชน ์ 
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 197 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 788 
ตารางเมตร 

497,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งพืชไร่ ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ออ้ย  พืชสวน และมะม่วง ช่วยลด
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และลด
ระยะเวลาในการขนส่งให้รวดเร็วมากขึน้ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น 300,000 บาท ในปี 2564 และ 
350,000 บาท ในปี 2565 กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,098 คน และเกษตรกร 800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,800 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 35/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ72-031 แยก 
ทช.พช.2020 (ซอยเกษตร 1) 
- หมู่ที่ 9 - (คลองไผ่ขวาง) 
บ้านโภชน ์หมู่ที่ 9  
ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 197 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 ตร.เมตร 

497,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งพืชไร่ 
ข้าวโพด  มันส าปะหลัง อ้อย  พืชสวน และมะม่วง 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
ลดระยะเวลาในการขนส่งให้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 300,000 บาท ในปี 2564 
และ 350,000 บาท ในปี 2565 กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 500 คน และเกษตรกร 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,000 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ72-032 แยก 
ทช.พช.2020 (ซอยเกษตร 
2) บ้านโภชน ์หมู่ที่ 9 - 
(คลองไผ่ขวาง) บ้านโภชน ์
หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านโภชน ์ 
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
198 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 792 
ตารางเมตร 

498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งพืชไร่ ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ออ้ย  พืชสวน มะขามหวาน และ
มะม่วง ช่วยลดความเสียหายตอ่ผลผลิตทาง
การเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 300,000 
บาท ในปี 2564 และ 350,000 บาท ในปี 2565 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 868 คน และ
เกษตรกร 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 36/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ72-033 แยก 
ทช.พช.2020 (ซอยลุงม.) 
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที ่
10-พช.ถ72-012 บ้านน้ าวิ่ง 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านโภชน ์ 
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 198 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 792 
ตารางเมตร 

499,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งพืชไร่ ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ออ้ย  พืชสวน และมะม่วง ช่วยลด
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และลด
ระยะเวลาในการขนส่งให้รวดเร็วมากขึน้ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น 300,000 บาท ในปี 2564 และ 
350,000 บาท ในปี 2565 กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 254 คน และเกษตรกร 175 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

499,800 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ72-003 แยก 
ทช.พช.2003 (ตลาดจอแจ) 
หมู่ที่ 1 - บ้านโพธิ์เจดยี์ลอย 
หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านโภชน ์
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขนาดผิวทาง
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
161 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดจอแจ) 
หมู่ที่ 1 - บ้านโพธิ์เจดยี์ลอย หมู่ที ่12  
ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิวทางจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตาราง
เมตร 

498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว มันส าปะหลัง 
และอ้อย ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 300,000 
บาท ในปี 2564 และ 350,000 บาท ในปี 2565 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 570 คน และ
เกษตรกร 400 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 37/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พช.ถ72-043 บ้านกระโบน
พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านโภชน ์ 
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 197 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
788 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านกระโบนพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 13  
ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร 

497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
บ้านโภชน ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว มันส าปะหลัง 
และอ้อย ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 300,000 
บาท ในปี 2564 และ 350,000 บาท ในปี 2565 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 700 คน และ
เกษตรกร 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

497,700 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนน (สายไปแพ
ปลาสนอง) หมู่ที่ 7  
บ้านท่าเสาตะวันออก  
ต าบลเพชรละคร  
อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 182.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพื้นที่คอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
910.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
910.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพชรละคร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด และข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 891 คน และ
เกษตรกร 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 38/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายเข้าบา้นซับ
ตะเคียนทอง) หมู่ที่ 9  
บ้านซับตะเคียนทอง ต าบล
เพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 150.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ไม่น้อยกวา่ 900.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1-01 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 150.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่น้อย
กว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

487,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพชรละคร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด และข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,150 คน 
เกษตรกร 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี  

487,000 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายแยกวัด
สระแก้ว ไปหมู่ที่ 8) หมู่ที่ 10 
บ้านสระแกว้ ต าบลเพชร
ละคร อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกวา่ 
900.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 

487,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพชรละคร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด และข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 700 คน 
เกษตรกร 500 คน ชาวนา จ านวน 600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี  

487,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 39/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายเรียบคลองล าลี่) 
หมู่ที่ 11 บ้านเนินสวรรค์ 
ต าบลเพชรละคร  
อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
880.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
บ้านเนินสวรรค์ ต าบลเพชรละคร  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็ก  
ไม่น้อยกวา่ 880.00 ตารางเมตร 

485,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพชรละคร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง อ้อย 
และข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 749 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

485,000 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายสวนมะนาว
ไปลานตาก) หมู่ที ่12  
บ้านเรืองส าราญ 
ต าบลเพชรละคร  
อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กวา้ง 
5.00 เมตร  ยาว 182.00 
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
บ้านเรืองส าราญ ต าบลเพชรละคร  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพชรละคร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง อ้อย 
และข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 874 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 40/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง - 
ต าบลวังท่าดี 2 ช่วง หมู่ที ่6 
ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาทุ่ง -  
ต าบลวังท่าดี 2 ช่วง หมู่ที ่6 ต าบลท่าแดง  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

487,500  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแดง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด และข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 527 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

487,500 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ซอยบ้านนาย
ทองหล่อ รินแกว้หมู่ที่ 12 
ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 900.00 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

487,500  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแดง  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด และข้าว ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 927 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

487,500 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 41/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหว้ยน้ าบ่อ-รีสอร์ท 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ าบอ่ 
ต าบลนาเฉลียง 
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ  
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
840.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหว้ยน้ าบ่อ - รีสอร์ท หมู่ที่ 8 บ้านหว้ย
น้ าบ่อ ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว อ้อย ถัว่เขียว  
มันส าปะหลัง เผือก ปอ ข้าวโพด ผักและผลไม้ต่างๆ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
ลดระยะเวลาในการขนส่งให้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ป ีและลดต้นทนุ 3,000 
บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน  
354 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

490,000 

76 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโคกสว่าง-
บ้านน้อยตะกุดจกิ หมู่ที่ 9 
บ้านโคกสว่าง  ต าบลนา
เฉลียง อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว อ้อย ถัว่เขียว  
มันส าปะหลัง เผือก ปอ ข้าวโพด ผักและผลไม้ต่างๆ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
ลดระยะเวลาในการขนส่งให้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี ลด
รายจ่าย 5,000 บาท/ปี และลดต้นทุน 3,000 
บาท/ปี กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,129 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 42/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  สายโรงบ่ม-
หนองโสน หมู่ที่ 4 
บ้านหัวโตก ต าบลนาเฉลยีง  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
840.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว อ้อย ถัว่เขียว 
มันส าปะหลัง เผือก ปอ ข้าวโพด ผักและผลไม้
ต่างๆ ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,198 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

490,000 

78 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโรงบ่ม-
หนองโสน หมู่ที่ 3  
บ้านโรงบ่ม ต าบลนาเฉลียง 
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 215.00 
เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 860.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงบ่ม 
- หนองโสน หมู่ที่ 3 บ้านโรงบ่ม ต าบลนา
เฉลียง  อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 860.00 ตารางเมตร 

495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว อ้อย ถัว่เขียว  
มันส าปะหลัง เผือก ปอ ข้าวโพด ผักและผลไม้ต่างๆ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
ลดระยะเวลาในการขนส่งให้รวดเร็วมากขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 978 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 43/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชน โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเด่นชัย -  
วังรี หมู่ที่ 7 บ้านหนองไลย์ 
ต าบลนาเฉลียง  
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
840.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่นชัย 
- วังรี หมู่ที่ 7 บ้านหนองไลย์ ต าบลนาเฉลียง 
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลเฉลียง
ทอง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว อ้อย ถัว่เขียว 
มันส าปะหลัง เผือก ปอ ข้าวโพด ผักและผลไม้
ต่างๆ ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และลดระยะเวลาในการขนส่งให้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 10,000 
บาท/ปี ลดรายจ่าย 5,000 บาท/ปี และลดต้นทุน 
3,000 บาท/ป ีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,130 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

490,000 

80 ปรับปรุงทางหลวงบริเวณ
ทางเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และเช่ือมโยงการเดินทางสู่
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ทางหลวงหมายเลข 21  
ตอนควบคุม 0502 ตอน
บ้านโตก - หัวนา ระหว่าง 
กม.223+850 – 225+700 

ปรับปรุงทางหลวงบริเวณทางเข้าถนน 
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและเช่ือมโยงการเดินทางสู่แหลง่
ท่องเที่ยวในประเทศและแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 
0502 ตอนบ้านโตก – หวันา ระหวา่ง กม.
223+850 – 225+700 

10,000,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  แขวงทางหลวง 
เพชรบูรณ์ที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนทางหลัก เพื่ออ านวยความ
ปลอดภัยและเช่ือมโยงเส้นทางหลัก เส้นทางรอง 
และเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ
แหล่งเท่ียวงานประเพณีส าคัญของจังหวัด ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก งานเทศกาลมะขาม
หวานเพชรบูรณ์ งานประเพณีอุ้มพระด าน้ า และ
งานแข่งเรือประจ าปวีัดดงมูลเหล็ก ให้การเดินทาง 
มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่มีงานเทศกาลส าคัญของจังหวัด 
สามารถรองรับปริมาณจราจรได้เพิ่มขึ้น 500 คัน/
วัน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน ผู้ประกอบการ 
และนักท่องเที่ยว จ านวนไม่น้อยกวา่ 222,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

10,000,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 44/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
เพื่อยกระดับความปลอดภัย
โครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศและ 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทาง
หลวงหมายเลข 12 ตอน
ควบคุม 0602,0603 ตอน
แยกอาเซียน - น้ าดุก –  
ห้วยซ ามะคาว ระหวา่ง กม.
356+940 – 365+371 
(เป็นช่วงๆ) 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ในประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 
0602,0603 ตอน แยกอาเซียน - น้ าดุก – 
ห้วยซ ามะคาว ระหวา่ง กม.356+940 – 
365+371 (เป็นช่วงๆ) 

10,000,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  แขวงทางหลวง 
เพชรบูรณ์ที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับประเทศ อาท ิอุทยาน
แห่งชาติน้ าหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาุภูผาแดง 
อนุสาวรียพ์่อขุนผาเมือง  และแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
ได้แก่ ถนนเดินวัฒนธรรมไทหล่ม ซ่ึงประชาชนใน
จังหวัดและชุมชนใกล้เคียงสามารถเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว และจ าหนา่ยสินค้าเพือ่สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวได้ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว จ านวนไม่น้อย
กว่า 195,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

10,000,000  

82 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและ
ราวกันอันตรายเพื่อยกระดับ
ความปลอดภยัโครงสร้าง
พื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศและแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนทางหลวงหมายเลข 
21 ตอนควบคุม 0503 ตอน
หัวนา – สักหลง ระหวา่ง 
กม.248+900 – กม. 
273+505 (เป็นช่วงๆ) 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและราวกันอันตราย
เพื่อยกระดับความปลอดภัยโครงสร้าง
พื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศและ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางหลวงหมายเลข 
21 ตอนควบคุม 0503 ตอนหัวนา – สักหลง 
ระหว่าง กม.248+900 – กม.273+505 
(เป็นช่วงๆ) 

10,000,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  แขวงทางหลวง 
เพชรบูรณ์ที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง และติดต้ังราวกัน
อันตรายบนทางหลวงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติเขาค้อ น้ าตกธารทิพย ์เขาถ้ าพระ และ
ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ ให้การเดินทางมีความ
สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะการ
เดินทางในช่วงเวลากลางคืน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 195,500 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

10,000,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 45/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 บูรณะทางผิวแอสฟัลต ์ 
ทางหลวงหมายเลข 21  
ตอนนาเฉลียง - วังชมภ ู
ระหว่าง กม.187+000 - 
กม.188+500 ระยะทาง 
1.500 กม./2 ช่องจราจร 

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยกระบวนการ 
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING  
ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลียง -  
วังชมภู กม.187+000 - กม.188+500 

25,000,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  แขวงทางหลวง
เพชรบูรณ์ที่ 2  
(บึงสามพัน) 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง เพื่อความ
สะดวกปลอดภัยและลดต้นทุนการขนสง่ ช่วยให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทางไปยังชุมชน และแหล่งทอ่งเที่ยว 
รองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น 1,000 คัน/วัน มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวนไมน่้อยกว่า 
70,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

25,000,000  

84 ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิว
ทาง เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง
และเช่ือมโยง การเดินทางสู่
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน
ควบคุม 0504 ตอนสักหลง-
กกกะทอน ระหว่าง กม.
282+970 - กม.284+550,
กม.289+775 - กม.
291+740 

ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวทางเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและ
เช่ือมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทาง
หลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0504 ตอน 
สักหลง - กกกะทอน ระหวา่ง กม.282+970 
- กม.284+550,กม. 289+775 - กม.
291+740 

30,000,000  จังหวัดเพชรบูรณ์ แขวงทางหลวง
เพชรบูรณ์ที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนทางหลวง เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
ช่วยให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และนกัท่องเที่ยว
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมาก
ขึ้น เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงไปแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่อ าเภอเมืองและต่างอ าเภอ 
อาทิ เขาค้อ ภูทับเบกิ พุทธอุทยานเพชบุระ  
หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย วัดมหาธาตุ  
พระอารามหลวง และวัดไตรภูม ิกลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน ผู้ประกอบการและนกัท่องเที่ยว จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 500,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

30,000,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 46/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
แบบย ูซอยเทศบาล 8/1 
หมู่ที่ 14 ต าบลท่าพล 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว
รวม 310 เมตร ขนาด
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40-0.60 เมตร จ านวน  
1 ราง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบยู  
ซอยเทศบาล 8/1 หมู่ที่ 14 ต าบลท่าพล  
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ความยาวรวม 310 เมตร ขนาดภายในกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร จ านวน 1 
ราง 

1,007,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าพล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังที่จะเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง ช่วยส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร ได้แก่ มะขามหวาน ข้าว หอมแดง ถั่ว และ
ข้าวโพด ไปสู่ตลาดกลางสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 7,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

1,007,000  

86 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี 
ซอยเทศบาล 3/2 เช่ือมต่อ  
ซอยเทศบาล 3/3 หมู่ที่ 2  
ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ขนาดท้องรางกว้าง 1 เมตร 
ปากรางกว้าง 1.50 เมตร  
สูง 2 - 2.20 เมตร ยาว 238 
เมตร จ านวน 1 ราง 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี หมู่ที ่2  
ต าบลท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดท้องรางกว้าง 1 
เมตร ปากรางกวา้ง 1.50 เมตร สูง 2 - 2.20 
เมตร ยาว 238 เมตร จ านวน 1 ราง 

725,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าพล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังที่จะเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง ช่วยส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร ได้แก่ มะขามหวาน ข้าว หอมแดง ถั่ว และ
ข้าวโพด ไปสู่ตลาดกลางสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 7,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

725,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 47/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนวจ ี(ช่วงปากซอยวจี 3 
ถึงปูอมต ารวจจราจร)  
เทศบาลเมืองหล่มสัก  
อ าเภอหล่มสกั  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ช่วงปากซอยวจี 3 ถึงปูอมต ารวจ
จราจร เทศบาลเมืองหล่มสัก อ าเภอหลม่สัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1,568,000  เทศบาลเมือง 
หล่มสัก 

เทศบาลเมือง 
หล่มสัก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยั ในการเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร เพื่อไปจ าหน่ายยังตลาดผักและ
ผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดสันติสุข ตลาดกลาง
พิบูลย์พันธ์ และตลาดกลางช้างแดง อ าเภอหล่มสัก 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 
10,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

1,568,000  

88 ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนเทศบาล 2 เทศบาล
เมืองหล่มสัก อ าเภอหล่มสกั 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองหล่ม
สัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,584.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

575,000  เทศบาลเมือง 
หล่มสัก 

เทศบาลเมือง 
หล่มสัก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต เพื่อให้การสัญจรของประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยั ในการเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร เพื่อไปจ าหน่ายยังตลาดผักและ
ผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดสันติสุข ตลาดกลาง
พิบูลย์พันธ์ และตลาดกลางช้างแดง อ าเภอหล่มสัก 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 
10,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

575,000  



 เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 48/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
ถนนเทศบาล 3 เทศบาล
เมืองหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 3 เทศบาลเมือง 
หล่มสัก อ าเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 19.00 เมตร ยาว 148.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,812.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร 

1,000,000  เทศบาลเมือง 
หล่มสัก 

เทศบาลเมือง 
หล่มสัก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต เพื่อใหก้ารสัญจรของประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยั ในการเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร เพื่อไปจ าหนา่ยยังตลาดผักและผลไม้จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตลาดสันติสุข ตลาดกลางพบิูลย์พันธ ์
และตลาดกลางช้างแดง อ าเภอหล่มสัก 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 
10,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

1,000,000  

รวม 89 โครงการ 233,832,403  232,428,903 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เพชรบูรณ์ หน้า 1/14 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ยกระดับศักยภาพและ
มาตรฐานการผลิตและ 
แปรรูป ผัก ผลไม ้สู่ช่องทาง
การตลาด 

1. ส่งเสริมและการจัดทําแผนธุรกจิสําหรับ 
start up ผู้ผลิตและผู้ประกอบการแปรรูปผัก 
และผลไม้สู่การตลาด (133,600 บาท) 
2. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการแปรรูปผักและ
ผลไม้เพื่อสร้างพื้นที่การพัฒนาศักยภาพ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถ
ควบคุมคุณภาพการผลิต (4,449,800 บาท) 

4,583,400   จังหวัดเพชรบูรณ์    สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้การจัดทาํแผนธุรกจิ และการจัดซื้อครุภัณฑ์
สําหรับห้องฝึกปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้  
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ขาดความชัดเจนของผู้ได้ใช้ประโยชนจ์ากวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จะแสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

 

2 บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มเปราะบางราย
ครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. สํารวจและพัฒนาคุณภาพชวีิตครัวเรือน
เปราะบาง โดยอบรม อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์ผู้ใหญ่บ้าน 
กํานัน และเจ้าหนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 12 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รวม  
40 คน (254,400 บาท) 
2. การฝึกอาชีพระยะสั้น 12 รุ่น รุ่นละ  
10 วัน รวม 480 คน แก่ครัวเรือนเปราะบาง
ตามข้อมูล TPMAP (1,956,000 บาท) 

2,210,400  จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ในการสํารวจข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง
รวมถึงบันทึกสมุดครอบครัว ให้กับอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
ผู้ใหญ่บ้าน กาํนัน และเจ้าหนา้ที่องค์กรปกครอง
และฝึกอาชพีระยะสั้น ไม่ได้ระบุหลักสูตรการอบรม
ที่ชัดเจน ลักษณะการดําเนินงานเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน รวมถึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ที่เป็นการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

3 เพิ่มประสิทธิภาพและลด
ปัญหาอาชญากรรมในเขต
ชุมชนเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  

งานติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างแอลอีดีสูง 6.00 
เมตร จํานวน 196 ชุด อาท ิบริเวณวัดไตร
ภูมิสวนเพชรรัตน์สงคราม ชุมชนเมือง
โบราณเมืองเพชรบูรณ์ บริเวณโรงเรียน และ
โรงพยาบาล 

10,000,000  จังหวัดเพชรบูรณ์   สํานักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวัด

เพชรบูรณ์  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างเพิ่มเติม การระบุหลกัการและเหตุผล 
ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ 
รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ  
ที่แสดงถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ติดตั้งระบบโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน  
(All in One Solar Street 
light) จํานวน 139 ชุด หมู่ที่ 
8 ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังระบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  9,730,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสะเดียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ เพื่อเฝูา
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซ่ึงการระบุเปูาหมายและตัวชีว้ัดของโครงการ
ไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน  
สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

5 ติดต้ังโคมไฟถนนไฟฟูาส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย ์
ตําบลวังโปุง อาํเภอวังโปุง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โคมไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว 
จํานวน 95 ชุด หมู่ที่ 6  
บ้านเนินมะค่า และหมู่ที่ 13 
บ้านวังโปุง ตําบลวังโปุง 
อําเภอวังโปุง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์

6,650,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นวังโปุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ เพื่อ 
เฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซ่ึงการระบุเปูาหมายและตัวชีว้ัดของโครงการ
ไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยติดต้ังโคมไฟถนน
ไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8  
บ้านวังแดงเหนือ  
ตําบลวังศาล อาํเภอวังโปุง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว 
(SA30W6-X1) จํานวน  
70 ชุด 

ติดต้ังโคมไฟถนนไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 70 จุด 

 4,900,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นวังศาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ เพื่อ 
เฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซ่ึงการระบุเปูาหมายและตัวชีว้ัดของโครงการ
ไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจของชุมชน โดย
ติดต้ังโคมไฟถนนส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย โดย
สํานักงบประมาณ จํานวน 
20 จุด จํานวนเสาไฟ 20 ต้น  
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตําบลตะกุดไร 
อําเภอชนแดน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 20 จุด 

 1,400,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นตะกุดไร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ เพื่อ 
เฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซ่ึงการระบุเปูาหมายและตัวชีว้ัดของโครงการ
ไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นที่ชัดเจน และการระบกุิจกรรมใน
แผนการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับกิจกรรมใน
แผนการใช้จ่ายเงิน 

 

8 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
การขนส่งสินค้าการเกษตร
และการดํารงชีวิต โดยติดต้ัง
โคมไฟถนนส่องแสงสว่าง 
(พลังงานแสงอาทิตย์) แบบ
ประกอบชุดเดียวกัน จํานวน 
150 ชุด ภายในตําบล 
ห้วยสะแก หมู่ที ่ 1-14 
ตําบลห้วยสะแก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนส่องแสงสว่าง  
(พลังงานแสงอาทิตย์) 150 ชุด 

 10,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นห้วยสะแก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน  

 

9 ติดตั้งโคมพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบในชุดเด๋ียว 
แบบ (All In One Solar 
Street Ligth) ในบัญชี
นวัตกรรมไทย จาํนวน 95 
ชุด หมู่ที ่1-17 ตําบลนาปาุ 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 95 
ชุด 

6,650,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นนาปุา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน โดย ติดต้ังโคมไฟ
ถนนไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 95 ชุด 
ตําบลลาดแค อําเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์ 

6,650,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นลาดแค 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน 
และการระบกุิจกรรมในแผนการดําเนินงานไม่
สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จ่ายเงิน และไม่
ระบุแผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน 

 

11 ติดต้ังโคมไฟถนนไฟฟูา 
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตําบลท้ายดง อาํเภอวังโปุง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว 
จํานวน 95 ชุด หมู่ที่ 6,  
หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, 
หมู่ที่ 10 ตําบลท้ายดง 
อําเภอวังโปุง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์

6,650,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ายดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน  

 

12 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ์แบบประกอบ
ชุดเดยีวกัน (ALL In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว ภายในเขต
เทศบาลตําบลพุเตย หมู่ที่ 1 
,หมูที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,
หมู่ทึ่ 5 และหมู่ที่ 12  
ตําบลพุเตย อาํเภอวิเชียรบุร ี 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 262 
จุด ในเขตเทศบาลตําบลพุเตย หมู่ที่ 1 ,หมู่
ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ทึ่ 5 และหมู่ที ่12  

 18,340,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลพุเตย 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 
12 ภายในตําบลน้ําร้อน 
อําเภอวิเชียรบุร ี 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 200 
จุด หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ภายในตําบลน้ํารอ้น 
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

 14,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ําร้อน  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน  

 

14 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน  (All In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว หมู่ที ่1, หมู่ที่ 2, 
หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, 
หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 11, 
หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 
14, หมู่ที่ 15 ตําบลโคกปรง
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์  

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 
1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 
9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13, 
หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 15ตําบลโคกปรง อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

 13,300,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นโคกปรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน  

 

15 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดียว 
ภายในตําบลหนองยา่งทอย 
หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13  
อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
จํานวน 102 จุด 

 7,140,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนองย่างทอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน 
และการระบกุิจกรรมในแผนการดําเนินงาน 
ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จา่ยเงิน และ
ไม่ระบุแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน 

 

16 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน  (All In One 
Solar Street Light)  
แบบเสากิ่งเดียว หมู่ที่ 1 -10 
ตําบลพุขาม อําเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์  

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์   
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตําบลพุขาม  
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

 13,300,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นพุขาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว ภายในตําบล 
ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1-10 
ตําบลซับสมบูรณ์  
อําเภอวิเชียรบุร ี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในตําบลซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1-10  
ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

8,680,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นซับสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน  

 

18 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว หมู่ที่ 1 - หมูที่ 
14 ตําบลซับน้อย อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 
1 - หมูที่ 14 ตําบลซับน้อย อําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์  140 จุด 

 9,800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นซับน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน  

 

19 ติดต้ังโคมไฟถนนไฟฟูาส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย ์
หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 12 ตําบลภูน้ําหยด 
อําเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 และหมู่ที ่12  
ตําบลภูน้ําหยด อําเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 14,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นภูน้ําหยด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน 
และการระบกุิจกรรมในแผนการดําเนินงานไม่
สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จ่ายเงิน และ 
ไม่ระบุแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว จาํนวนรวม  
140 ชุด  ถนนสายวังพิกุล – 
ศรีมงคล รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พช.ถ.102 – 04 
ตามแบบนวัตกรรมไทย  
หมู่ที่ 1 , 6 , 10 และ 11 
ตําบลวังพิกุล  
อําเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 140 
ชุด ถนนสายวังพิกุล – ศรีมงคล  

9,800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นวังพิกุล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน 
และการระบกุิจกรรมในแผนการดําเนินงานไม่
สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จ่ายเงิน 

 

21 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว ภายในเขต
เทศบาลตําบล 
ซับสมอทอด หมู่ที่ 2  
ชุมชนซับสมอทอดเหนือ  
ตําบลบึงสามพัน  
อําเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในเขตเทศบาลตําบลซับสมอทอด หมู่ที่ 
2 ชุมชนซับสมอทอดเหนือ ตําบลบึงสามพัน  
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

12,600,000  กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลซับสมอ
ทอด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน 
และการระบกุิจกรรมในแผนการดําเนินงานไม่
สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จ่ายเงิน 

 

22 พัฒนาเส้นทางขนส่งทาง
การเกษตร โดยติดต้ังโคมไฟ
ถนนส่องแสงสว่าง (พลังงาน
แสงอาทิตย์) ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย จาํนวน 100 
จุด  หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5  
ตําบลนาเกาะ อําเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

ติดต้ังโคมไฟถนนส่องแสงสว่าง จํานวน 100 
จุด หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 ตําบลนาเกาะ  
อําเภอหล่มเกา่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 7,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นนาเกาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน และการ
ระบุกิจกรรมในแผนการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมในแผนการใช้จา่ยเงิน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In On 
Solar Street Light) แบบ
กิ่งเดียว ภายในตําบลนาซํา 
หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 ตําบลนาซํา อาํเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
100 จุด 

7,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นนาซํา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

24 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดยีวกัน (All In One 
Solar Street Light)  
แบบเสากิ่งเดียว ภายในเขต
เทศบาลตําบลโคกสะอาด 
หมู่ที่ 5, 7, 8, 9, 10 และ 
11 ตําบลโคกสะอาด อาํเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
275 จุด 

 19,250,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลโคก
สะอาด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงการระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กบัท้องถิ่นที่ชัดเจน 
และการระบกุิจกรรมในแผนการดําเนินงานไม่
สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จ่ายเงิน 

 

25 ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 

1. พัฒนาศักยภาพของแรงงานด้าน
เทคโนโลยีรถจักรยานยนต ์โดย อบรมฝึก
ทักษะอาชีพการซ่อมรถจักรยานยนต ์ 
โดยอบรมหลกัสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 
สาขาการฝึกช่างการวิเคราะห์และปรับแต่ง
รถจักรยานยนต์หวัฉีด สาขาหลกัสูตร
เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์บิก๊ไบค์ 
(2,530,750 บาท) 
2. พัฒนาศักยภาพของแรงงานด้าน
เครื่องปรับอากาศและทําความเย็น สาขา
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการ
พาณิชย์ขนาดเล็ก จํานวน 6 รุ่นๆ ละ 20 
คน (770,750 บาท) 

3,301,500  จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพชรบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น หลกัสูตรยกระดับฝีมอืแรงงาน การฝึกชา่ง
วิเคราะห์และปรับแต่งรถจักรยานยนต์หวัฉีด และ
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาด
เล็ก ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการครุภัณฑ์เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จที่แสดงถึงความยั่งยืนของ
โครงการและการเชื่อมโยงถึงการเกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ธงฟูาราคาประหยัดลดค่า
ครองชีพประชาชน จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID - 19 

การจัดงานธงฟาูราคาประหยัดลดค่าครอง
ชีพประชาชน 5 ครั้ง 

200,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงานธง
ฟูาราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพประชาชน 5 
ครั้ง ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนจาํนวนมาก 
อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลักษณะการ
ดําเนินการเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน 

 

27 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารจังหวัดเพชรบูรณ ์
(Phetchabun Northern 
Thailand Food Valley)  

1. สร้างการรวมกลุ่มออกแบบโลโก้และการ
ให้ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหารตามรูปแบบฟฺูดวัลเลย์ 
(Food Valley) (216,440 บาท) สํารวจ
กลุ่มเปูาหมาย/ประสานวิทยากร/ประสาน
สถานที่จัดอบรม/จัดทาํหนังสือเชิญชวน
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม/จัดอบรม 
2. ให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนา
บรรจุภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหาร โดย 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการตลาด
ดิจิตอล (106,440 บาท)  
สํารวจกลุ่มเปูาหมาย/ประสานวิทยากร/
ประสานสถานที่จัดอบรม/จัดทําหนังสือเชิญ
ชวนกลุ่มเปูาหมายเขา้ร่วมกจิกรรม/ 
จัดอบรม 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เกษตร
แปรรูปและอาหารของจังหวัดเพชรบูรณ์โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ 
14 ราย/ผลิตภัณฑ์ (2,677,120บาท) 

3,000,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบูรณ์  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาบรรุจุภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหาร จาํนวน 
14 แบบ ซ่ึงการระบุรายละเอยีดในประมาณการ
ค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับรายละเอียดทีร่ะบุใน 
TOR และงบประมาณบางส่วนเป็นการจัดซื้อจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัความสาํเร็จของ
โครงการ ขาดการระบุตัวผลิตภัณฑ์ที่จะดําเนินการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน ที่แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 พัฒนาชุมชนศรีเทพเพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว
ของชุมชนในพื้นที่มรดกโลก 

1. กิจกรรมการออกแบบและพัฒนา
กิจกรรม การท่องเท่ียวและเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่
เช่ือมโยง (100,000 บาท) 
2. กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง Hiking trail  
ขึ้นเขาถมอรัตน์ (300,000 บาท) 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณี
เดินขึ้นเขาถมอรัตน์ เขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเมือง
ศรีเทพ ผู้ร่วมงานไม่น้อยกวา่ 500 คน 
(500,000 บาท) 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  
“ปั่นจักรยานสู่มรดกโลก" ผู้ร่วมงานไม่น้อย
กว่า 1,000 คน (500,000 บาท) 

1,400,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว ด้วยการจัดงานประเพณี
เดินขึ้นเขา และกจิกรรมปั่นจกัรยานสู่มรดกโลก  
ซ่ึงการระบุวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพที่ชัดเจน 
รวมการดําเนินการอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ซ่ึงมีการรวมกลุ่มของประชาชนจาํนวนมาก 

 

29 ประชาสัมพันธ์เส้นทางและ
แหล่งท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด 

1. ผลิต วีดีทัศน์ / คลิปวีดีโอ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด ไม่น้อยกวา่ 4 ธีม โดยแต่ละเส้นทาง
มีจํานวนแหล่งท่องเท่ียวไม่น้อยกวา่ 4 แหล่ง
ท่องเที่ยว(400,000 บาท) 
2. จัดทําภาพถ่ายชุด "เพชรบูรณ์มุมมองใหม่
ไฉไลกว่าเดิม" จํานวนไม่น้อยกวา่ 100 ภาพ 
เผยแพร่ในเพจเฟสบุ๊ค (50,000 บาท) 
3. ประชาสัมพันธ ์เพจ เฟสบุ๊ค  
(Page Facebook) ที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 
500,000 คน (50,000 บาท) 

500,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  สํานักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวภาย 
ในจังหวัดเพียงอยา่งเดียว ไม่ได้ระบุจํานวน
กลุ่มเปูาหมาย และข้อมูลที่จะจัดทําเพือ่
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน ที่จะแสดง
ถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

30 งานวางท่อส่งน้ําเพื่อแก้ปัญหา
ภัยแล้ง กปภ.สาขาวิเชียรบุรี  
(น.ศรีเทพ) อําเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 วางท่อส่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง กปภ.
สาขาวิเชียรบุรี (น.ศรีเทพ) อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

10,340,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  การประปาสว่นภูมภิาค
เขต 10 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อส่ง
น้ําเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
ซ่ึงไม่ได้ระบุจํานวนกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน และการ
ระบุเปูาหมายและตวัชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดง
ถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
รวมถึงการแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 งานวางท่อขยายเขต
จําหน่ายน้ํา หมู่ที่ 14  
ตําบลปุาเลา  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

วางท่อขยายเขตจาํหนา่ยน้ํา หมู่ที ่14  
ตําบลปุาเลา อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

870,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาเพชรบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจําหนา่ยน้าํ ซ่ึงการระบุเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

32 งานวางท่อขยายเขต
จําหน่ายน้ํา หมู่ที่ 13  
ตําบลปุาเลา  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

วางท่อขยายเขตจาํหนา่ยน้ํา หมู่ที ่13  
ตําบลปุาเลา อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ระยะ 300 เมตร 

132,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาเพชรบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจําหนา่ยน้าํ ซ่ึงการระบุเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

33 งานวางท่อขยายเขต
จําหน่ายน้ํา หมู่ที่ 9  
ตําบลปุาเลา อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วางท่อขยายเขตจาํหนา่ยน้ํา หมู่ที ่9  
ตําบลปุาเลา อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 350 
เมตร 

296,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาเพชรบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจําหนา่ยน้าํ ซ่ึงการระบุเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

34 งานวางท่อขยายเขต
จําหน่ายน้ําบา้นพี ้หมู่ที่ 7 
ถนนสระบุร ีหล่มสัก  
ตําบลบ้านโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วางท่อขยายเขตจาํหนา่ยน้ําบ้านพี ้หมู่ที ่7 
ถนนสระบุรี หล่มสัก ตําบลบ้านโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1,500 
เมตร 

2,075,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาเพชรบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจําหนา่ยน้าํ ซ่ึงการระบุเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

35 งานวางท่อขยายเขต
จําหน่ายน้ํา หมู่ที่ 9  
ตําบลบ้านโตก  
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วางท่อขยายเขตจาํหนา่ยน้ํา หมู่ที ่9  
ตําบลบ้านโตก อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์  
3,000 เมตร 

2,000,000  จังหวัดเพชรบูรณ์  การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาเพชรบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจําหนา่ยน้าํ ซ่ึงการระบุเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

36 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
เครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภยัด้วย
กลไกประชารัฐจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม 
การผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย  
(355,500 บาท) 
2. จัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภยัจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
(1,561,100 บาท) 

1,916,600  จังหวัดเพชรบูรณ์   สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภยัให้กบัส่วนราชการ  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 พัฒนายกระดบัผ้าทอ ผ้าพื้น
ถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนาผ้าพื้นถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ (296,500 บาท) 
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ผ้าทอ Phechabura       
โดยก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์
และจําหนา่ยผา้ทอพื้นเมืองไทหล่ม และ
ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการตัดเย็บ พร้อม
สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ทันสมัย 
(3,203,500 บาท) 

3,500,000  จังหวัดเพชรบูรณ์    สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ทักษะการพัฒนาผ้าพื้นถิ่น ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และ
จําหน่ายผ้าทอ และอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านการตัด
เย็บ ไม่ได้ระบุความชัดเจนของกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์
ที่จะแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ รวมถึง
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

 

38 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) หมู่ที่ 
1, 2, 4, 5, 6 ตําบลสระ
กรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar 
Street Light) หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6 ตําบล
สระกรวด อาํเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบรูณ์  
จํานวน 120 จุด 
หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านหนองแดงพัฒนา 
หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านโรงงานพัฒนา 
หมู่ที่ 4 ชุมชนหลังโรงเรียนพัฒนา 
หมู่ที่ 5 ชุมชนสระกรวดพัฒนา (1) 
หมู่ที่ 6 ชุมชนรวมใจพัฒนา  

8,400,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทสบาลตําบลสวา่ง
วัฒนา  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับทอ้งถิ่นที่
ชัดเจน และการระบุกิจกรรมในแผนการดําเนินงาน
ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จา่ยเงิน 

 

39 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว ภายในตําบล
คลองกระจัง หมู่ที่ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
ตําบลคลองกระจัง อําเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 240 
จุด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
กระจัง รายละเอียด ดังนี้หมู่ที ่1 ติดต้ัง 
จํานวน 12 จุดหมู่ที่ 2, 6, 9, 10, 11, 16, 
17, 18 ติดต้ัง จํานวน 14 จุดหมู่ที่ 3, 4, 5, 
7, 8, 13, 14, 15 ติดต้ัง จํานวน 13 จุดหมู่ที่ 
12 จํานวน ติดต้ัง 11 จุด 

16,800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองกระจัง  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับทอ้งถิ่นที่
ชัดเจน และการระบุกิจกรรมในแผนการดําเนินงาน
ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จา่ยเงิน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย  ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
การขนส่งสินค้าการเกษตร
และการดํารงชีวิต โดยติดต้ัง
โคมไฟถนนส่องแสงสว่าง 
(พลังงานแสงอาทิตย์) ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 
181 ชุด หมู่ที่ 1-9 หมู่ที่ 27-
11 หมู่ที่ 5-24 หมู่ที่ 6-12   
หมู่ที่ 23-21 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 
17 ตําบลพุทธบาท  
อําเภอชนแดน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนส่องแสงสว่าง (พลังงาน
แสงอาทิตย์) 181 ชุด ในพื้นที่ หมู่ที ่1-9  
หมู่ที่ 27-11 หมู่ที่ 5-24 หมู่ที่ 6-12  
หมู่ที่ 23-21 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 17  
ตําบลพุทธบาท อาํเภอชนแดน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

12,670,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลพุทธบาท  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับทอ้งถิ่นที่
ชัดเจน และการระบุกิจกรรมในแผนการดําเนินงาน
ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จา่ยเงิน 

 

41 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 19, 21, 22 ตําบลบ่อรัง 
อําเภอวิเชียรบุร ี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 250 
จุด  หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 19, 21, 22 ตําบลบ่อรัง อาํเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

17,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อรัง  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับทอ้งถิ่นที่
ชัดเจน และการระบุกิจกรรมในแผนการดําเนินงาน
ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จา่ยเงิน 

 

42 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน  (All In One 
Solar Street Light) แบบ
เสากิ่งเดียว ภายในตําบล
ยางสาว หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่
ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7,
หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10,หมู่
ที่ 11,หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 14,หมู่
ที่ 15,หมู่ที่ 16 และหมู่ที ่17 
ตําบลยางสาว อาํเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน  (All In One Solar 
Street Light) แบบเสากิ่งเดียว ภายใน
ตําบลยางสาว หมู่ที ่1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 
4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10,
หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 14,หมู่ที่ 15,หมู่ที่ 
16 และหมู่ที่ 17 ตําบลยางสาว รวม 51 จุด 

3,570,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลยางสาว  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับทอ้งถิ่นที่
ชัดเจน และการระบุกิจกรรมในแผนการดําเนินงาน
ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จา่ยเงิน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 - หมูที่ 
10 ตําบลบึงกระจับ อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
ภายในพื้นที่ตาํบลบึงกระจบั  
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 07010015 องค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงกระจับ 
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 
1 - หมู่ที่ 10 ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 100 จุด 

14,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบึงกระจับ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับทอ้งถิ่นที่
ชัดเจน และการระบุกิจกรรมในแผนการดําเนินงาน
ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการใช้จา่ยเงิน 

 

44 ขุดลอกสระสาธารณะเพื่อ
ผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่4 
บ้านซับดีปลี ตําบลภูน้ําหยด 
อําเภอวิเชียรบุร ีจังหวัด
เพชรบูรณ์ กว้าง 90 เมตร 
ยาว 90 เมตร ลึก 6 เมตร 
หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อย
กว่า 10,984 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกสระสาธารณะ เพื่อผลิตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านซับดีปลี ตําบลภูน้าํ
หยด อาํเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

464,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ตําบลภูน้ําหยด  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกสระ 
ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอืน่แล้ว  

 

ปรับลดวงเงิน 1,403,500  
รวม 44 โครงการ 328,472,400  

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดมุกดาหาร 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

มุกดาหาร 440,965,149 275 440,905,165 246 219,045,900 29 221,859,265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือการทอผ้า 

ฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทอผ้า 117,840 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพัฒนาชุมชน 
อ าเภอค าชะอ ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะ
การทอผ้า และสนับสนุนวัสดุการทอผา้ ด าเนินการ
ที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู ่9 บ้านหนองเอี่ยนดง 
ต าบลน้ าเท่ียง อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

117,840 

2 เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลกัสูตร 
ระยะสั้น เกีย่วกับการท าขนมไทย  
การท าขนมนางเล็ด การสานตะกร้าจาก 
เส้นพลาสติก 

158,700 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานจัดหางาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลกัสูตรระยะสั้น 
เกี่ยวกบัการท าขนมไทย การท าขนมนางเล็ด  
การสานตะกรา้จากเส้นพลาสติก ด าเนนิการใน
พื้นที่บ้านแก่งนาง ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง 
บ้านชัยมงคล ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสร้อย 
และบ้านป่งโพน ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
แรงงาน จ านวน 60 คน ซ่ึงจะท าให้กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้วิชาชพีสามารถน าไปประกอบอาชีพ 
สร้างรายได ้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

158,700 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 เพาะปลูกดอกกระเจยีว
หวานและแปรรูปเป็นชา
ดอกกระเจยีวหวาน 

ฝึกอบรมการเพาะปลูกดอกกระเจยีวหวาน 
และแปรรูปเป็นชาดอกกระเจยีวหวาน 

102,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน โดยการเพาะปลูกดอกกระเจียวหวาน และ
แปรรูปเป็นชาดอกกระเจียวหวาน โดยการฝึก
ปฏิบัติการแปรรูปและการท าบรรจภุัณฑ์หีบห่อ 
ชาสมุนไพร ที่ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกจิชุมชนเพาะปลูก
ดอกกระเจยีวหวาน จ านวน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

102,600 

4 ท าไม้กวาดดอกแขม ฝึกอบรมอาชพีการท าไม้กวาดดอกแขม 129,350  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ  
โดยฝึกอบรมอาชีพการท าไม้กวาดดอกแขม  
ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาล ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็น 
การเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ 
และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชพี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผูว้่างงาน จ านวน  
30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

129,350 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 เพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย ฝึกอบรมอาชพีการเพาะเห็ดฟางแบบ 
กองเตี้ย 

68,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดย
ฝึกอบรมอาชพีการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย  
ที่ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายเป็น
สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดฟาง จ านวน 100 คน เป็น 
การเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

68,200 

6 อบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม 
ทอผ้าสอดศิลป์บ้านกกแดง 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าสอดศิลป์ 238,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกกแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดย
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าสอดศิลป์ 
บ้านกกแดง ที่บ้านกกแดง ต าบลกกแดง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 
จ านวน 50 คน (สมาชิกเดิม 21 คน สมาชิกใหม่  
29 คน) สามารถเพิ่มรายได้ให้กบัสมาชกิทั้งปี  
รายละ 18,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

238,800 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ฝึกอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
"เพาะเห็ดในถุงพลาสติก" 

ฝึกอบรมอาชพีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 40,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนากอก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดย
ฝึกอบรมอาชพีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
ด าเนินการที ่องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก 
ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 50 คน เป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบ
อาชีพ สามารถน าความรู้จากการอบรมไปต่อยอด
เป็นอาชีพได้ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

40,000 

8 ฝึกอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
"งานสานตะกร้าพลาสติก" 

ฝึกอบรมอาชพีการสานตะกร้าพลาสติก 50,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากอก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดย
ฝึกอบรมอาชพีการสานตะกร้าพลาสติก ด าเนินการ
ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก ต าบลนากอก 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 50 คน เป็น
การเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ สามารถน า
ความรู้จากการอบรมไปต่อยอดเป็นอาชพีได้  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

50,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
กิจกรรมหลัก ขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมหอถังสูงและ
ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์เพื่อ
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง 7 เมตร 
ความจุถัง ขนาด 6 ลูกบากศ์เมตร และ
ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 วัตต ์พร้อมหอถังสูง 7 เมตร  
และถังเก็บน้ าขนาด 3 ลูกบากศ์เมตร 
จ านวน 2 ถัง และระบบกระจายน้ า  
รวม 120 แห่ง 

58,920,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มหอถังสูง และติดต้ัง
ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมหอถังสูง ถังเก็บน้ า และ
ระบบกระจายน้ า เพื่อการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มเกษตรกร จ านวน 840 ครัวเรือน  
หรือได้รับประโยชน์ 7 ครัวเรือน/บ่อ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

58,920,000 

    1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านโคก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านโคก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโคก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    4. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านโคก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    5. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    6. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    7. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลดงเย็น อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    8. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลดงเย็น อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    9. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลดงเย็น อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    10. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    11. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    12. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    13. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลโพนทราย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    14. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลโพนทราย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    15. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 15 ต าบลโพนทราย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    16. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลกุดแข้ อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    17. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลกุดแข้ อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    18. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลกุดแข้ อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    19. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลค าอาฮวน  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    20. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 11 ต าบลค าอาฮวน  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 12/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    21. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 14 ต าบลค าอาฮวน  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    22. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลบางทรายใหญ ่ 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุม่เปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    23. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลค าป่าหลาย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 13/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    24. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 10 ต าบลค าป่าหลาย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    25. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 12 ต าบลค าป่าหลาย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    26. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 15 ต าบลค าป่าหลาย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    27. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 16 ต าบลค าป่าหลาย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    28. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    29. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    30. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    31. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 8 ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    32. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 9 ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    33. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    34. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 12 ต าบลผึ่งแดด  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    35. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 15 ต าบลนาโสก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    36. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลนาสีนวน  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    37. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลนาสีนวน  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    38. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาสีนวน  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    39. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลเหล่าสร้างถ่อ อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    40. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลเหล่าสร้างถ่อ อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    41. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลเหล่าสร้างถ่อ อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    42. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    43. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    44. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 20/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    45. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    46. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 9 ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    47. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 10 ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 21/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    48. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเอี่ยน อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    49. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเอี่ยน อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    50. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 22/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    51. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    52. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    53. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 23/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    54. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    55. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    56. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 24/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    57. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    58. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    59. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 25/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    60. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าเท่ียง อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    61. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าเท่ียง อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    62. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 26/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    63. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    64. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    65. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 27/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    66. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    67. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    68. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 28/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    69. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    70. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    71. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 8 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 29/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    72. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 9 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    73. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 10 ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    74. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 30/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    75. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    76. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    77. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 31/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    78. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    79. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    80. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 32/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    81. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    82. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    83. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 33/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    84. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 10 ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    85. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 11 ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    86. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 34/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    87. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    88. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 9 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    89. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 35/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    90. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    91. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 12 ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    92. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 36/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    93. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแวง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    94. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    95. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    96. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    97. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    98. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 38/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    99. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ 
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    100. บริหารจัดการทรัพยากรน ้ ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    101. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 39/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    102. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 10 ต าบลหว้านใหญ ่อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    103. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 11 ต าบลหว้านใหญ ่อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    104. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    105. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    106. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    107. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 9 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    108. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    109. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลบางทรายน้อย  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    110. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 3 ต าบลบางทรายน้อย  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    111. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลบางทรายน้อย  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    112. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 6 ต าบลบางทรายน้อย  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    113. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 7 ต าบลบางทรายน้อย  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    114. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 8 ต าบลบางทรายน้อย  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    115. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 10 ต าบลบางทรายน้อย  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    116. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    117. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 9 ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    118. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสูงเหนือ  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

    119. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองสูงเหนือ  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    120. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร (พื้นที่เป้าหมาย 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร) 

491,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  491,000 

10 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านท่าหว้ยค า จุดที่ 1  
หมู่ที่ 7 ต าบลเหล่าหมี 
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
32 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 46/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านท่าหว้ยค า จุดที่ 2  
หมู่ที่ 7 ต าบลเหล่าหมี 
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อ 
ให้ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
29 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ 7 
ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

12 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์  
จุดที่ 1 หมู่ที่ 10  
ต าบลเหล่าหมี  
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
30 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 47/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านต่อเขต หมู่ที ่5  
ต าบลโชคชัย  
อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
36 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

14 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองแวงใหญ่ จุดที่ 1 
ต าบลหนองแวง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
27 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 48/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 7  
ต าบลหนองแวง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
30 คน 7 ครวัเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

490,000 

16 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาสะโน หมู่ที่ 3  
ต าบลนาสะเม็ง  
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
27 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 49/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาหว้า หมู่ที่ 9  
ต าบลนาสะเม็ง  
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
29 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

18 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองน้ าเต้า จุดที่ 1 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาโสก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
31 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 50/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านค าดู ่หมู่ที่ 2  
ต าบลบ้านแก้ง  
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
26 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครวัเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

20 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านค าป่าหลาย หมู่ที่ 16 
ต าบลค าป่าหลาย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
28 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 51/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาซิง จุดที่ 1 หมู่ที่ 4 
ต าบลเหล่าหมี  
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
31 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ 7 
ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

22 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนายอ หมู่ที่ 9  
ต าบลเหล่าหมี  
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
29 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 52/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านค าตุนาง หมู่ที่ 1  
ต าบลเมืองมุกดาหาร  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
26 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

24 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านค าไหล จุดที่ 1  
ต าบลนาอุดม  
อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
32 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 53/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านค าไหล จุดที่ 2  
ต าบลนาอุดม  
อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
29 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

26 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
28 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 54/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์  
จุดที่ 2 หมู่ที่ 10  
ต าบลเหล่าหมี  
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร  

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
30 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

28 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านโคก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต์ พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
25 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 55/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาหนองแคน จุดที่ 1 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสูง 
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
23 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

30 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาหนองแคน จุดที่ 2 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสูง 
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
27 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 56/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาหนองแคน จุดที่ 3 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสูง 
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
30 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

32 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 8  
ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
25 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 57/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองกะปาด จุดที่ 1 
หมู่ที่ 6 ต าบลค าชะอี  
อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
26 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

34 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านแวงใหม ่จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองสูงใต้  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
29 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 58/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านแวงใหม ่จุดที่ 2 หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองสูงใต้  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
35 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

490,000 

36 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านบาก หมู่ที่ 1  
ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
29 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 59/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 2 
ต าบลน้ าเท่ียง  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
26 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

490,000 

38 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ 
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองสูง (ฝายคันแท) 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองสูงเหนือ 
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์
พร้อมหอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า 
เพื่อให้ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว อ้อย 
และพืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
จ านวน 29 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านห้วยทราย จุดที่ 1  
หมู่ที่ 12 ต าบลค าชะอี 
อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมหอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า 
เพื่อให้ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว อ้อย 
และพืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
จ านวน 23 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

40 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านห้วยทราย จุดที่ 2  
หมู่ที่ 12 ต าบลค าชะอี 
อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
27 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 61/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาซิง จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 
ต าบลเหล่าหมี  
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
25 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

42 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4  
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร  

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
33 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 62/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร  

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
27 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

44 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาหนองแคน จุดที่ 4 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสูง 
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
35 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 63/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านป่าเม็ก หมู่ที่ 5  
ต าบลหนองสูง  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
30 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

46 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านโนนยาง จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 
ต าบลโนนยาง  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต์ พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
31 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 64/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านวังนอง หมู่ที่ 6  
ต าบลโนนยาง  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
29 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

48 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านโนนยาง จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลโนนยาง  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
36 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 65/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองน้ าเต้า (จุดที่2) 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาโสก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
30 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

50 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองกะปาด จุดที่ 2 
หมู่ที่ 6 ต าบลค าชะอี  
อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
28 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 66/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านพังคอง จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านโคก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
35 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

52 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านพังคอง จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
31 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 67/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านห้วยทราย จุดที่ 1  
หมู่ที่ 3 ต าบลค าชะอี  
อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
26 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ 7 
ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

54 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านห้วยทราย จุดที่ 2  
หมู่ที่ 3 ต าบลค าชะอี  
อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
33 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 68/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาปุ่ง หมู่ที่ 7  
ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
28 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

56 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านแข ้ต าบลบ้านค้อ 
อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
30 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 69/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงาน แสงอาทิตย์
บ้านโนนทัน จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 
ต าบลชะโนดน้อย  
อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
36 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ  
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

58 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงาน แสงอาทิตย์
บ้านโนนทัน จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลชะโนดน้อย  
อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า  

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผักต่างๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
40 คน 7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย 
ด้านพลังงาน 10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกวา่ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ 
7 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 70/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 เสริมสร้างศักยภาพและ 
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การท าการเกษตรด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านสามขา หมู่ที่ 2  
ต าบลค าป่าหลาย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 2,500 วัตต ์พร้อมหอถังสูง และ 
ถังเก็บน้ า ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง 
และระบบกระจายน้ า   

490,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพลังงาน
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
หอถังสูง ถังเก็บน้ า และระบบกระจายน้ า เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรน าน้ าไปใช้ในการอปุโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร (ปลกูข้าว ออ้ย และ
พืชผัก) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 30 คน 
7 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายด้านพลงังาน 
10,950 บาท/ปี สร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ครอบครัวละ 10,000 บาท หรือ 7 ครัวเรือน เป็น
เงิน 70,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

60 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามห้วยแข ้
(ชุมชนค่ายลูกเสือ) ภายใน
เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามห้วยแข ้(ชุมชนค่ายลูกเสือ) ภายในเขต
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารกวา้ง 9 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

10,000,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมือง 

จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแข้ 
(ชุมชนค่ายลูกเสือ) ภายในเขตเทศบาลเมือง
มุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวดัมุกดาหาร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 34,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

10,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 พัฒนาแหล่งน้ าชุมชนเพื่อ 
อุปโภค - บริโภค  

ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ า 1 แห่ง และ 
ก่อสร้างประปาหอถังสูง 4 แห่ง  

2,175,400 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครองอ าเภอ
หนองสูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ า 
ห้วยถ้ าบิ้ง ตอนกลาง บา้นภู หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 528 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรสนับสนุน เฉพาะการขุดลอกพัฒนา
แหล่งน้ า จ านวน 1 แห่ง วงเงิน 239,500 บาท  

239,500 

    ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ าห้วยถ้ าบิ้ง  
ตอนกลาง บ้านภู หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเปา้ 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

239,500 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครองอ าเภอ
หนองสูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  239,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ลดฝุ่นหมอกควัน
จากถนนลกูรังให้ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  
52 กิจกรรม ในพื้นที่อ าเภอดอนตาล  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอนิคมค าสร้อย 
อ าเภอหนองสูง อ าเภอค าชะอ ีและ 
อ าเภอดงหลวง รวม 52 แห่ง 

25,669,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ 
อ าเภอดอนตาล อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอหนองสูง อ าเภอค าชะอ ี
และอ าเภอดงหลวง ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
มีเส้นทางใช้ในการสัญจรที่ได้มาตรฐาน มี 
ความสะดวกมากขึ้น และใช้ขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 26,000 คน 
เกษตรกร จ านวน 1,000 คน ผู้ประกอบการ 
จ านวน 1,000 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

25,669,900 

    1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเหลา่แขมทอง หมู่ที ่8  
ต าบลเหล่าหมี - บ้านนาทาม หมู่ที ่8  
ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
900 ตารางเมตร  

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ต าบลป่าไร่ -  
บ้านนาซิง หมู่ที่ 4 ต าบลเหล่าหม ี 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเหลา่หมี หมู่ที่ 1,2 ต าบลเหล่าหมี - 
บ้านภูผาหอม หมู่ที่ 8 ต าบลนาสะเม็ง 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเหล่าแขมทอง หมู่ที่ 8 ต าบลเหล่าหมี - 
บ้านโพนสว่าง หมู่ที ่6 ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาทาม หมู่ที่ 8 ต าบลป่าไร่ -  
บ้านโพนสว่าง หมู่ที ่6 ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสีทอง หมู่ที ่9 ต าบลดอนตาล - 
บ้านนายาง หมู่ที ่4, 5 ต าบลบ้านบาก 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5, 6 ต าบลโพธิ์ไทร - 
บ้านเหล่าหม ีหมู่ที่ 1, 2 ต าบลเหล่าหม ี
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองหล่ม หมู่ที ่3 ต าบลโพธิ์ไทร - 
บ้านนายอ หมู่ที ่5 ต าบลเหล่าหมี  
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสวาท หมู่ที ่6 ต าบลป่าไร่ - 
บ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต าบลนาอุดม  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
900 ตารางเมตร  

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 8 บ้านนาสะเม็ง  
หมู่ที่ 1, 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
900 ตารางเมตร  

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 75/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านบาก หมู่ที่ 1 บ้านโคกพัฒนา  
หมู่ที่ 5 ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
900 ตารางเมตร  

499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที ่6  
ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง -  
บ้านหนองกะปาด หมู่ที่ 6 ต าบลค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
960 ตารางเมตร  

496,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   496,000 

    13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านง้ิว หมู่ที ่4 ต าบลโนนยาง  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร -  
บ้านภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก  
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
900 ตารางเมตร  

480,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   480,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 76/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านป่าเม็ก หมู่ที่ 5 ต าบลหนองสูง - 
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 ต าบลภวูง  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

483,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   483,000 

    15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นส านักงานป่าไม้อ าเภอหนองสูง หมูท่ี่ 4 
ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง - 
ถนนลาดยางบ้านหนองโอ - บ้านหนองฮี 
ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

474,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   474,000 

    16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเหลา่คราม ต าบลค าอาฮวน -  
บ้านป่งโพน ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 

    17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเหลา่คราม ต าบลค าอาฮวน -  
บ้านสามขวั ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

499,300 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,300 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 77/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเหลา่แขม ต าบลดงมอน -  
บ้านป่าหวาย ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

498,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,400 

    19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองไผ่ ต าบลผึ่งแดด -  
บ้านห้วยยาง ต าบลดงมอน อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  

498,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,800 

    20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านสามขา ต าบลค าปา่หลาย -  
บ้านดอนม่วงพัฒนา ต าบลโพนทราย  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 158.00 เมตร  

496,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   496,900 

    21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านค าเขอืง ต าบลค าอาฮวน -  
บ้านศูนย์ไหม ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร ผิวจราจร 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  

498,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,200 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 78/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านภูผาเทิบ ต าบลนาสีนวน  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร - บ้านนาค านอ้ย 
ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร ไหล่ทางลูกรัง กว้างขา้งละ 
0.50 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 161.00 เมตร  

499,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,900 

    23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโพนสวา่ง ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
มุกดาหาร - บ้านเหล่าแขมทอง  
ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร 

498,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,800 

    24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนตูม ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมือง
มุกดาหาร - บ้านทุ่งนางหนาย  
ต าบลหนองเอี่ยน อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร  

496,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   496,200 

    25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาหวัภู ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืง
มุกดาหาร - บ้านเหล่าต้นยม  
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร  

499,300 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,300 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 79/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาโสก ต าบลนาโสก - บ้านป่งเป้า 
ต าบลโพนทราย อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 137.00 เมตร 

499,300 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,300 

    27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาเสือหลาย ต าบลค าป่าหลาย 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร - บ้านหนองยาง 
ต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร  

498,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,400 

    28. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาค าน้อย เข้าแหล่งท่องเที่ยว 
วัดถ้ าประต ูต าบลค าปา่หลาย อ าเภอเมอืง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  

498,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,200 

    29. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาค า ต าบลผึ่งแดด - บ้านโคก 
ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

498,300 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,300 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 80/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโค้งส าราญ ต าบลค าอาฮวน -  
บ้านหนองแคน ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  

498,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,200 

    31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านขามป้อม ต าบลบางทรายน้อย 
อ าเภอหว้านใหญ่ - บ้านสามขา  
ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 161.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

499,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,900 

    32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านศูนย์ไหม ต าบลมุกดาหาร -  
บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2 ต าบลค าอาฮวน 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
(หลังหม่อนไหม) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 149.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

498,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,400 

    33. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านค าเมก็ หมู่ที ่6 ต าบลค าอาฮวน 
เช่ือมทางเล่ียงเมือง 212 (มุกดาหาร -  
ดอนตาล) อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร (วัดป่าบุญญาเขตเชียงค า) 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 169.00 เมตร 

499,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,400 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 81/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    34. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที ่7  
ต าบลค าอาฮวน - บ้านมโนรมย์ หมู่ที่ 9 
ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 195.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

499,700 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,700 

    35. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านค าเมก็ หมู่ที ่6 ต าบลค าอาฮวน - 
บ้านมโนรมย ์หมู่ที่ 9 ต าบลนาสีนวน  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร  

497,700 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   497,700 

    36. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 ต าบลค าอาฮวน 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร - บ้านเหล่าต้นยม 
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

498,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,200 

    37. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโพนสวา่ง ต าบลพังแดง - บ้านใหม่ 
ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 148.00 เมตร  

499,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,900 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 82/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    38. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเปยีด ต าบลดงหลวง -  
บ้านหนองหนาว ต าบลหนองบวั  
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

499,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,900 

    39. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโพนสวา่ง ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
มุกดาหาร - บ้านนาทาม ต าบลป่าไร่  
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้าน
โพนสว่าง) ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 154.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

499,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,900 

    40. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกขามเลียน ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมือง - บ้านศรีชมภู ต าบลนากอก 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร 

499,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,600 

    41. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเหลา่ป่าเป้ด ต าบลนาโสก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร - บ้านหนองไฮ  
ต าบลเหล่าสร้างถ่อ อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 158.00 เมตร  

499,100 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,100 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 83/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    42. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเหลา่ป่าเป้ด ต าบลนาโสก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร - บ้านหว้ยล าโมง 
ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านโคกป่งเปือย)  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 155.00 เมตร  

496,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   496,200 

    43. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 12  
ต าบลน้ าเท่ียง - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 12 
ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร 

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 

    44. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านแสงสว่าง ต าบลดงหลวง  
เช่ือมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2104  
(ดงหลวง - นาแก) อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร  

301,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   301,800 

    45. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเหลา่ต้นยม หมู่ที ่9  
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย -  
บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 ต าบลค าอาฮวน 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 84/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    46. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านศรีชมภ ูต าบลนากอก  
อ าเภอนิคมค าสร้อย - บ้านโคกขามเลียน 
หมู่ที่ 7 ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 

    47. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านมว่งไข่ หมู่ที่ 2 ต าบลนิคมค าสร้อย 
- บ้านเหลา่กลาง หมู่ที่ 2 ต าบลกกแดง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 

    48. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ต าบลกกแดง - 
บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที ่8 ต าบลโชคชัย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 85/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    49. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านอุ่มไผ่ ต าบลกกแดง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย - บ้านหนองน้ าเต้า  
หมู่ที่ 2 ต าบลนาโสก อ าเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 

    50. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านค าแฮด หมู่ที ่4 ต าบลกกแดง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย - บ้านหนองล าดวน  
หมู่ที่ 9 ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 

    51. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านค าแฮดน้อย หมู่ที ่10 ต าบลกกแดง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย - บ้านร่มเกล้า หมูท่ี่ 1 
ต าบลร่มเกล้า อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
900 ตารางเมตร 

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 86/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    52. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ต าบลกกแดง - 
บ้านหนองล าดวน หมู่ที ่9 ต าบลโชคชัย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  

498,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 

63 ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ก่อสร้างระบบระบายน้ า
ภายในเขตเทศบาล 
เมืองมุกดาหาร 

ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก จ านวน 10 เส้นทาง และ
ก่อสร้างระบบระบายน้ า จ านวน 23 จุด 

15,124,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในเขตเทศบาล 
เมืองมุกดาหาร ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ 
เมืองมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 16,000 คน เกษตรกร จ านวน 16,000 คน 
ผู้ประกอบการ จ านวน 16,000 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกอ่สร้างและปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 10 เส้นทาง 
วงเงิน 4,066,000 บาท  

4,066,000 

    1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยด ารงค์มุกดา (ขนานถนนด ารงค์มุกดา) 
ชุมชนค่ายลูกเสือ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร  
ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 740 ตารางเมตร 

440,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   440,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 87/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
มโนมัธยา ชุมชนศรีพัฒนา 2 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร 

499,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยมีสุขเชื่อมซอยคุ้มพล  
ชุมชนสามัคคีธรรม ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

500,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 

    4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยศรีปทุม 9 ชุมชนศรีปทุม  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 169 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 845 ตารางเมตร 

500,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 

    5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสามัคคี เช่ือมถนนวงค์ค าปาน  
ชุมชนนาโปกลาง ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

500,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 

    6. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้างอีซูซุ ชุมชนอรุณรังษี  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 136 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
680 ตารางเมตร 

499,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 88/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    7. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยตาดแคน 1/1 ชุมชนตาดแคน 3  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 139 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
695 ตารางเมตร 

499,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแยกถนนชยางกูร  
(ชุมชนหลังศูนย์ราชการ)  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 67 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 268 ตารางเมตร 

152,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   152,000 

    9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกซอยนิติรัฐ (ซอย 2) ชุมชนศรีพัฒนา 2 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 52.5 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 262.5 ตารางเมตร 

170,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   170,000 

    10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแสงอรุณ 4 ขนาดกว้าง 4.5 เมตร  
ยาว 90 เมตร และกว้าง 5 เมตร  
ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร 

307,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ   307,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 89/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้าน 
ค าอาฮวน หมู่ที่ 1 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านค าอาฮวน หมู่ที่ 1  
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 836 คน เกษตรกร จ านวน  
300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

65 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในหมูบ่้านเหมืองบา่  
หมู่ที่ 2 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านเหมอืงบ่า หมู่ที่ 2  
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 622 คน เกษตรกร จ านวน  
220 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 90/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในหมูบ่้านค าเขือง  
หมู่ที่ 3 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านค าเขอืง หมู่ที่ 3  
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 716 คน เกษตรกร จ านวน  
140 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

67 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านพรานอ้น 
หมู่ที่ 4 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4  
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 781 คน เกษตรกร จ านวน  
165 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านดงมัน 
หมู่ที่ 5 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านดงมัน หมู่ที่ 5  
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 797 คน เกษตรกร จ านวน  
162 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

69 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกถนนภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลค าอาฮวน 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 317 เมตร  
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ปูผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 979 คน เกษตรกร จ านวน  
345 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 92/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในหมูบ่้านเหล่าคราม 
หมู่ที่ 9 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านเหลา่คราม หมู่ที่ 9 
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 974 คน เกษตรกร จ านวน  
370 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

71 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในหมูบ่้านโค้งส าราญ 
หมู่ที่ 10 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านโค้งส าราญ หมู่ที่ 10 
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 844 คน เกษตรกร จ านวน  
290 ครวัเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 93/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านหนองแต ้ 
หมู่ที่ 11 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านหนองแต ้หมู่ที่ 11 
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 697 คน เกษตรกร จ านวน  
180 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

73 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในหมูบ่้านเหล่าคราม 
หมู่ที่ 12 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านเหลา่คราม หมู่ที่ 12 
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 706 คน เกษตรกร จ านวน  
210 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านพรานอ้น  
หมู่ที่ 13 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 13 
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 822 คน เกษตรกร จ านวน  
370 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

75 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านแสงอรุณ 
หมู่ที่ 14 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 731 คน เกษตรกร จ านวน  
238 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในหมูบ่้านค าอาฮวน 
หมู่ที่ 15 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านค าอาฮวน หมู่ที่ 15 
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 706 คน เกษตรกร จ านวน  
270 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

77 เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในหมูบ่้านเหมืองบา่  
หมู่ที่ 16 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้านเหมอืงบ่า หมู่ที่ 16 
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 317 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,268 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ค าอาฮวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 528 คน เกษตรกร จ านวน  
190 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางภายใน
หมู่บ้านดอนสวรรค์  
หมู่ที่ 10 บ้านโคกขามเลียน 
ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางภายในหมู่บา้นดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 
บ้านโคกขามเลียน ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 216 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ออ้ย มนัส าปะหลัง 
และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 450 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางภายใน
หมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8  
บ้านนาจาน ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางภายในหมู่บา้นนาจาน หมู่ที่ 8 
ต าบลดงเย็น อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 216 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ออ้ย มนัส าปะหลัง 
และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 420 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางภายใน
หมู่บ้านภูทอง หมู่ที่ 13  
บ้านภูทอง ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางภายในหมู่บา้นภูทอง หมู่ที่ 13 
ต าบลดงเย็น อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 216 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 206 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ขยายเขตระบบประปา 
แบบบาดาลขนาดใหญ ่
บ้านดงเย็น และ  
บ้านนาทอง หมู่ที่ 1 และ 
หมู่ที่ 12 บ้านดงเย็น และ 
บ้านนาทอง ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ่ บา้นดงเย็นและบ้านนาทอง  
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โดยวางท่อเมนต์ระบบประปา ท่อ PVC 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 
3,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังที่จ าเปน็  

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

82 ขยายเขตระบบประปา 
แบบบาดาลขนาดใหญ ่
บ้านโคกขามเลียน หมู่ที ่7 
บ้านโคกขามเลียน  
ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7  
ต าบลดงเย็น อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร โดยวางท่อเมนต์ระบบ
ประปา ทอ่ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 3,200 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังที่จ าเป็น 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

83 ขยายเขตระบบประปา 
แบบบาดาลขนาดใหญ ่
บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3  
บ้านป่งโพน ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ่บ้านป่งโพน หมู่ที ่3 ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โดยวางท่อเมนต์ระบบประปา ท่อ PVC  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5  
ยาว 3,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังที่
จ าเป็น 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 98/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ขยายเขตระบบประปา 
แบบบาดาลขนาดใหญ ่
บ้านนาจาน หมู่ที ่8  
บ้านนาจาน ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โดยวางท่อเมนต์ระบบประปา ท่อ PVC  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5  
ยาว 3,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังที่
จ าเป็น 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

500,000 

85 ขยายเขตระบบประปา 
แบบบาดาลขนาดใหญ ่
บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 
บ้านโคกตะแบง  
ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5  
ต าบลดงเย็น อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร โดยวางท่อเมนต์ระบบ
ประปา ทอ่ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 3,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ังที่จ าเป็น 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขยายเขตระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดใหญ ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางภายใน
หมู่บ้านโคกขามเลียน  
หมู่ที่ 7 บ้านโคกขามเลียน 
ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางภายในหมู่บา้นโคกขามเลียน  
หมู่ที่ 7 บ้านโคกขามเลียน ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 216 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
864 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร  

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 99/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางภายใน
หมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 
บ้านโนนสวรรค์  
ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางภายในหมู่บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที ่11 
บ้านโนนสวรรค์ ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 216 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
864 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางภายใน
หมู่บ้านค าบง หมู่ที่ 9  
บ้านค าบง ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางภายในหมู่บา้นค าบง หมู่ที่ 9  
บ้านค าบง ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 216 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 864 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 320 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายทางนารีไป
ห้วยกระปุง) หมู่ที่ 2  
บ้านเปียด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางนารีไปหว้ยกระปุง) หมู่ที่ 2  
บ้านเปียด ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรังถมไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้าย จ านวน 1 ป้าย 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงหลวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 8,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 100/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายทางสวน 
ลุงเทียบ - สวนนางสุก)  
หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางสวนลุงเทียบ - สวนนางสุก)  
หมู่ที่ 3 บ้านดงหลวง ต าบลดงหลวง  
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ลงดินลูกรังถมไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้าย จ านวน 1 ป้าย 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงหลวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 8,600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายทาง 
ข้างบ้านนายจี) หมู่ที ่5  
บ้านแสงสว่าง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางข้างบา้นนายจี) หมู่ที ่5  
บ้านแสงสว่าง ต าบลดงหลวง  
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ลงดินลูกรังถมไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกวา่ 680 ตารางเมตร  
พร้อมติดตัง้ป้าย จ านวน 1 ป้าย 

403,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงหลวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 8,600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

403,500 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางไป 
ห้วยขีห้มู หมู่ที ่8 บ้านโสก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ไปห้วยขีห้มู หมู่ที ่8 บ้านโสก ต าบลดงหลวง 
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร ลงดินลูกรังถมไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงหลวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 8,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 101/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางไป 
บ้านนายยอด หมู่ที่ 9  
บ้านหนองหมากสุก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไป
บ้านนายยอด หมู่ที่ 9 บ้านหนองหมากสุก 
ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
ลงดินลูกรังถมไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้าย 1 ป้าย 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงหลวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 8,600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางข้างบ้าน
นายบุญเยีย้ม หมู่ที่ 12  
บ้านนางนวล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ข้างบ้านนายบุญเยีย้ม หมู่ที่ 12  
บ้านนางนวล ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
ลงดินลูกรังถมไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้าย 1 ป้าย 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงหลวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 8,600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 102/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

95 จัดหาแหล่งน้ าดิบเพือ่ 
การผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน
อุ่นค าเจริญ หมู่ที่ 5 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 150 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ พร้อมอปุกรณ์  
หมู่บ้านอุ่นค าเจริญ หมู่ที่ 5  
ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร 

485,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มความจ ุ
ในการกักเก็บน้ าและการผลิตน้ าประปา ประชาชน
และเกษตรกรสามารถน าน้ าไปใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร (ปลูกข้าว อ้อย และ 
มันส าปะหลัง) กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
จ านวน 408 ครัวเรือน เกษตรกร จ านวน  
200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

485,000 

96 จัดหาแหล่งน้ าดิบเพือ่ 
การผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน
สุขส าราญ (หลังโรงพยาบาล
นิคมค าสร้อย) หมู่ที่ 11 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 150 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ พร้อมอปุกรณ์  
หมู่บ้านสุขส าราญ (หลังโรงพยาบาล 
นิคมค าสร้อย) หมู่ที่ 11 ต าบลนิคมค าสร้อย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

485,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มความจุใน
การกักเกบ็น้ าและการผลิตน้ าประปา ประชาชน
และเกษตรกรสามารถน าน้ าไปใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร (ปลูกข้าว อ้อย และ 
มันส าปะหลัง) กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน จ านวน 
326 ครัวเรือน เกษตรกร จ านวน 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 103/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

97 จัดหาแหล่งน้ าดิบเพือ่ 
การผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน
สุขส าราญ (ศาลาประชาคม) 
หมู่ที่ 11 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 150 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ พร้อมอปุกรณ์  
หมู่บ้านสุขส าราญ (ศาลาประชาคม)  
หมู่ที่ 11 ต าบลนิคมค าสร้อย  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มความจุใน
การกักเกบ็น้ าและการผลิตน้ าประปา ประชาชน
และเกษตรกรสามารถน าน้ าไปใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร (ปลูกข้าว อ้อย และ 
มันส าปะหลัง) กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
จ านวน 326 ครัวเรือน เกษตรกร จ านวน  
200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

485,000 

98 จัดหาแหล่งน้ าดิบเพือ่ 
การผลิตน้ าประปาหลังบ้าน
นายรังสรรค์ ห้วยทราย  
บ้านม่วงไข่ หมู่ที ่2 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 150 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ พร้อมอปุกรณ์ หลังบ้าน 
นายรังสรรค์ ห้วยทราย บา้นม่วงไข่ หมูท่ี่ 2 
ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร 

485,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มความจุใน
การกักเกบ็น้ าและการผลิตน้ าประปา ประชาชน
และเกษตรกรสามารถน าน้ าไปใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร (ปลูกข้าว อ้อย และ 
มันส าปะหลัง) กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
จ านวน 171 ครัวเรือน เกษตรกร จ านวน  
150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 104/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายขนาน  
500 เมตร บ้านชัยมงคล 
(เช่ือมต่อเดิม) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขนาน 
500 เมตร บ้านชัยมงคล (เช่ือมต่อเดิม) 
ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่หรือ 
มีปริมาตรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  
930 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 645 คน เกษตรกร จ านวน  
207 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่  
หมู่ที่ 2 (ซอยตรงข้าม 
หน้าวัด) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมว่งไข่ 
หมู่ที่ 2 (ซอยตรงข้ามหน้าวัด)  
ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่หรือ 
มีปริมาตรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  
920 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,216 คน เกษตรกร  
จ านวน 308 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 105/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่  
หมู่ที่ 2 (ซอยร้านปะยาง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมว่งไข่ 
หมู่ที่ 2 (ซอยร้านปะยาง)  
ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่หรือ 
มีปริมาตรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  
920 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน จ านวน 800 คน เกษตรกร จ านวน  
271 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่  
หมู่ที่ 2 (ซอยไปวัดคริส) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมว่งไข่ 
หมู่ที่ 2 (ซอยไปวัดคริส) ต าบลนิคมค าสร้อย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 
ตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรคอนกรีต 
รวมไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 570 คน เกษตรกร จ านวน  
171 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่  
หมู่ที่ 2 (ซอยข้างบ้าน 
นายประวิทย ์ห้วยทราย) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมว่งไข่ 
หมู่ที่ 2 (ซอยข้างบ้านนายประวิทย ์ 
ห้วยทราย) ต าบลนิคมค าสร้อย  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 
ตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรคอนกรีต 
รวมไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 789 คน เกษตรกร จ านวน  
188 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 106/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก แยกขนาน  
500 เมตร บ้านโนนเกษม 
หมู่ที่ 8 (ไปวัดป่าค าสร้อย) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขนาน 
500 เมตร บ้านโนนเกษม หมู่ที่ 8  
(ไปวัดป่าค าสร้อย) ต าบลนิคมค าสร้อย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 185 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 
ตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรคอนกรีต 
รวมไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 789 คน เกษตรกร จ านวน  
188 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก แยกขนาน  
500 เมตร บ้านโนนเกษม - 
บ้านโนนสวา่ง (เชื่อมต่อเดิม) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายแยกขนาน 500 เมตร บ้านโนนเกษม - 
โนนสว่าง (เชื่อมต่อเดิม) บา้นโนนเกษม  
หมู่ที่ 8 และบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9  
ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่หรือ 
มีปริมาตรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 284 คน เกษตรกร จ านวน  
84 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 107/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่ 11  
(ซอยนางนที ค านนท์) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 11 
 (ซอยนางนที ค านนท์) ต าบลนิคมค าสรอ้ย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 
ตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรคอนกรีต 
รวมไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 846 คน เกษตรกร จ านวน  
163 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

107 ขุดเจาะบ่อบาลดาล 
ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดติดตั้ง 
(ซับเมิส) 1.5 แรงม้า  
บ้านเป้า หมู่ที่ 5 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว  
พร้อมติดติดตั้ง (ซับเมิส) 1.5 แรงม้า  
บ้านเป้า หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเป้า  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

248,160 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านเป้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มความจุใน
การกักเกบ็น้ าและการผลิตน้ าประปา ประชาชน
และเกษตรกรสามารถน าน้ าไปใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร (ปลูกข้าว อ้อย และ 
มันส าปะหลัง) กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
จ านวน 459 คน เกษตรกร จ านวน 270 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

248,160 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 108/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

108 ก่อสร้างระบบประปา 
หอถังสูง 10 ลูกบากศ์เมตร 
บ้านป่าแสด หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  
10 ลูกบากศ์เมตร บ้านป่าแสด หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

476,250 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านเป้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างระบบประปาหอถังสูง เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร (ปลูกข้าว ออ้ย และมันส าปะหลัง) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 187 คน 
เกษตรกร จ านวน 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พรอ้มสามารถด าเนินการได้ทันที  

476,250 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร 
บ้านเป้า หมู่ที ่5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
การเกษตร บา้นเป้า หมู่ที ่5 ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจร
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 227 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณดินถมไหล่ทาง 
ไม่น้อยกวา่ 12 ลูกบากศ์เมตร 

494,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านเป้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 537 คน เกษตรกร  
จ านวน 350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

494,200 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 109/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านนางเล็ก - 
นานายประยูร หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนางเล็ก - นานายประยูร หมู่ที่ 3  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
920 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลผึ่งแดด 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,000 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หลังเทศบาล
ต าบลผึ่งแดด หมู่ที ่3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หลังเทศบาลต าบลผึ่งแดด หมู่ที่ 3  
บ้านโนนตูม ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 920 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลผึ่งแดด 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,000 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านนาโสกน้อย 
หมู่ที่ 1 (สายถนนลาดยาง - 
สนามกีฬา) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 (สายถนนลาดยาง 
- สนามกีฬา) ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืง
มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร ผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 227.5 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.3 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โพนทราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 549 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 110/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
บ้านดอนม่วงพัฒนา  
หมู่ที่ 11 (สายถนนลาดยาง 
3026 - ที่พักสงฆ์) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11  
(สายถนนลาดยาง 3026 - ที่พักสงฆ์)  
ต าบลโพนทราย อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 182 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.3 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โพนทราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 345 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
บ้านดอนม่วงพัฒนา  
หมู่ที่ 11 (สายสี่แยกบ้าน
ดอนม่วงพัฒนา - ที่พักสงฆ์) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 (สายสี่แยก
บ้านดอนม่วงพัฒนา - ที่พักสงฆ์)  
ต าบลโพนทราย อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 181.5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.3 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โพนทราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 345 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านบัวระพา
เหนือ หมู่ที่ 12 (สายบา้น
นายเต็ม กงนะ -  
บ้านนางหนูลา กงนะ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 (สายบา้น 
นายเต็ม กงนะ - บ้านนางหนูลา กงนะ) 
ต าบลโพนทราย อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 191.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.4 เมตร  
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 975.5 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
โพนทราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 661 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 111/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางเลียบ 
ภูผาขามไปวัดถ้ าต่องแต่ง 
หมู่ที่ 4 ต าบลภูวง  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
เลียบภูผาขามไปวัดถ้ าตอ่งแต่ง หมู่ที่ 4 
ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมกุดาหาร 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 132 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
660 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 

338,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลภูวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 450 คน เกษตรกร จ านวน  
325 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

338,000 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางไป 
วัดป่าไม้พาง หมู่ที่ 7  
ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไป
วัดป่าไม้พาง หมู่ที่ 7 ต าบลภวูง  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 

453,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลภูวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 491 คน เกษตรกร จ านวน  
375 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

453,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 112/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเพื่อพัฒนา
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
สายทางเลียบภูผาขาม  
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 ต าบลภวูง 
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อพฒันา
เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว สายทางเลียบ 
ภูผาขาม บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 ต าบลภวูง 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 
960 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลภูวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 385 คน เกษตรกร จ านวน  
420 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,000 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเลียบภูผากูด 
บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 
ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบภูผากูด บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 
ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมกุดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 237 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
948 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือ 
ตามสภาพพื้นที ่

489,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลภูวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 491 คน เกษตรกร จ านวน 375 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 113/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโคกหนองกุง 
(ช่วงที่ 1) กว้าง 6 เมตร  
ยาว 150 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 
(ช่วงที่ 2) กว้าง 5 เมตร  
ยาว 550 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโคกหนองกุง (ช่วงที่ 1) กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 150 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 
(ช่วงที่ 2) กว้าง 5 เมตร ยาว 550  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 2,750 ตารางเมตร 

1,729,100 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลมุก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
แตงไทย แตงโม และมันส าปะหลัง) กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 950 คน เกษตรกร จ านวน 
354 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

1,729,100 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายซอยโรงอิฐ 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 320 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยโรงอิฐ กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

739,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลมุก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
แตงไทย แตงโม และมันส าปะหลัง) กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 1,797 คน เกษตรกร 
จ านวน 1,159 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

739,800 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 114/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโคก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก 
หมู่ที่ 2 ต าบลร่มเกล้า อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 

487,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ยางพารา และ
มันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 315 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

487,000 

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายถ้ าบิ้ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ าบิ้ง 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองนกเขียน ต าบลร่มเกล้า 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 

487,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,033 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

487,000 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายค าสาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค าสาร 
หมู่ที่ 6 บ้านสุริโย ต าบลร่มเกล้า  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 513 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 115/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายนาบอน- 
ห้วยหิน บา้นหนองแคน  
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาบอน-ห้วยหิน บา้นหนองแคน  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร  
ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองแคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 793 คน 240 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

500,000 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายนาเหล่าโค้ง 
บ้านก้านเหลอืงดง หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาเหล่าโค้ง บ้านกา้นเหลืองดง หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 968 ตารางเมตร  
ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายจ านวน 1 ป้าย 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองแคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 989 คน 287 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายน้ าขุ่น 
บ้านก้านเหลอืงดง หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ าขุ่น
บ้านก้านเหลอืงดง หมู่ 1 ต าบลหนองแคน 
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
950 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองแคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,007 คน 278 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 116/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายค าน้ าสา้ง 
บ้านก้านเหลอืงดง หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายค าน้ าสา้ง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 968 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
และป้าย 1 ป้าย 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองแคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 989 คน 287 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สาย 
ห้วยบางทราย-ห้วยไร ่ 
บ้านบางทรายพัฒนา  
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหว้ยบางทราย-ห้วยไร ่ 
บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ 6  
ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 968 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองแคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 896 คน 234 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายดานชาด 
บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายดานชาด บ้านโคกยาว หมู่ 7  
ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
เกลี่ยให้เรียบ และป้าย 1 ป้าย 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองแคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 321 คน 97 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 117/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายคลองส่งน้ า 
บ้านหนองสูง หมู่ที่ 7  
ต าบลหนองสูงเหนือ  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคลองส่งน้ า บ้านหนองสูง หมู ่7  
ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 
พร้อมถมดินไหล่ทาง 

492,100 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองสูงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 244 คน เกษตรกร จ านวน  
56 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

492,100 

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายนาหว้า  
บ้านหนองแต้ หมู่ที ่1  
ต าบลหนองสูง  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนาหว้า บ้านหนองแต้ หมู่ที ่1  
ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองสูงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 355 คน เกษตรกร จ านวน  
89 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 118/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สาย 
วัดละดาวัลย-์โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หนองแต้ บ้านหนองแต้  
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองสูง 
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายวัดละดาวัลย-์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองแต ้บ้านหนองแต้  
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร ผวิจราจรขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร 

492,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองสูงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 355 คน เกษตรกร จ านวน  
89 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

492,100 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหว้ยซัน-วัดภู
ถ้ าช้าง บ้านป่าเม็ก หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองสูง  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหว้ยซัน-วัดภูถ้ าช้าง บ้านป่าเม็ก หมูท่ี่ 5 
ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  

498,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองสูงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 209 คน เกษตรกร จ านวน  
54 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,600 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 119/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สาย 
นาหนองขี้เหล็ก  
บ้านนาหนองแคน หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองสูง  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนาหนองขี้เหล็ก บ้านนาหนองแคน  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสูงเหนือ  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองสูงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 609 คน เกษตรกร จ านวน  
135 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,300 

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทุ่งนาใหม่ 
บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองสูงเหนือ  
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทุ่งนาใหม่ บา้นหนองสูงใหม ่หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 
พร้อมถมดินไหล่ทาง 

496,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองสูงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 567 คน เกษตรกร จ านวน  
147 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

496,300 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 120/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กถนนเส้นหน้า 
(พิพิธภัณฑ์ผ้าหมักโคลน
ป้าวึ) บ้านหนองสูงใหม่  
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองสูงเหนือ 
อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นหน้า (พิพิธภัณฑ์ผ้าหมกัโคลนป้าวึ)  
บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 ต าบลหนองสูง
เหนือ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร 

498,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองสูงเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) และเป็นเส้นทาง
เช่ือมโยงสถานที่ท่องเท่ียวของชุมชน คือพิพิธภัณฑ์
ผ้าหมักโคนปา้วี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 567 คน เกษตรกร จ านวน 147 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,600 

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ า 
(ทิศเหนือ) หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เลียบคลองส่งน้ า (ทิศเหนือ) หมู่ 4  
บ้านหวา้นใหญ่ ต าบลหว้านใหญ ่ 
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 350.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,050 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ ์1 ป้าย 

499,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หว้านใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 467 คน เกษตรกร จ านวน  
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,900 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 121/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 2 
บ้านเหล่ากลาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายภายในหมู่บา้นเหล่ากลาง หมู่ที่ 2  
บ้านเหล่ากลาง ต าบลกกแดง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 204 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง 

497,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกกแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 683 คน เกษตรกร จ านวน  
102 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,800 

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - ไป
พื้นที่การเกษตรนาลุงเซ้ียม 
– ดานอึ้ง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 - ไปพื้นที่การเกษตรนาลุงเซ้ียม – 
ดานอึ้ง ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลค าชะอ ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 642 คน เกษตรกร จ านวน  
206 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 122/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - ไป
พื้นที่การเกษตรหว้ยเปลือย  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - 
ไปพื้นที่การเกษตรห้วยเปลือย ต าบลค าชะอี 
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลค าชะอ ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 598 คน เกษตรกร จ านวน  
201 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านค าชะอี 
หมู่ที่ 11–ไปแก้งม่วงไข่  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค าชะอี หมู่ที่ 11 - ไปแก้งม่วงไข่ 
ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าชะอ ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 383 คน เกษตรกร จ านวน  
126 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 123/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 -  
เช่ือมถนนสี่เลน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 - 
เช่ือมถนนสี่เลน บ้านห้วยทราย  
ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 906 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลค าชะอ ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 404 คน เกษตรกร จ านวน  
164 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 -  
เช่ือมถนนลาดยาง  
บ้านห้วยทราย - บ้านนาปุ่ง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 13 - เช่ือมถนนลาดยาง  
บ้านห้วยทราย - บ้านนาปุ่งเลน  
ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลค าชะอ ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 404 คน เกษตรกร จ านวน  
164 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 124/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

145 ก่อสร้างลานคอนกรีต  
หมู่ที่ 1 บ้านค าชะอ ี 
(หน้าสนามกีฬากลาง 
ต าบลค าชะอี)  

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 
บ้านค าชะอ ี(หน้าสนามกีฬากลาง 
ต าบลค าชะอี) ขนาดกว้าง 9 เมตร  
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าชะอ ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างลานคอนกรีต เพื่อใช้เป็นเส้นทางใน 
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
กลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน  
311 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
โครงการแสดงถึงความเชื่อมโยงให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกจิชุมชน เป็นพื้นที่ในการตากผลผลิตทาง 
การเกษตร ได้แก ่ข้าวและขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 

500,000 

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านชัยมงคล  
หมู่ที่ 1 สายชัยมงคล- 
บ้านค าพอก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านชยัมงคล หมูท่ี่ 1 
สายชัยมงคล-บ้านค าพอก ต าบลโชคชัย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 178 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 890 ตารางเมตร 

494,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโชคชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 432 คน เกษตรกร จ านวน  
115 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 125/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านค าพอก  
หมู่ที่ 5 สายหลังโรงเรียน
บ้านค าพอก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านค าพอก หมู่ที ่5 
สายหลังโรงเรียนบ้านค าพอก ต าบลโชคชัย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร  

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโชคชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 468 คน เกษตรกร จ านวน  
165 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
บ้านหนองล าดวน หมู่ที ่9 
สายศาลาประชาคม- 
ป่าชุมชน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองล าดวน หมู่ที ่9  
สายศาลาประชาคม-ป่าชุมชน ต าบลโชคชัย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโชคชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 550 คน เกษตรกร จ านวน  
212 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 126/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านคลองน้ าใส 
หมู่ที่ 2 สายคูกิ่ว-ภูพระบาท
แก่นจันทร ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคูกิ่ว-ภูพระบาทแก่นจันทร ์ 
บ้านคลองน้ าใส เมตร2 ต าบลโชคชัย  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 177 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 885 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 
2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร (ปรับเกลี่ยแต่งตาม
สภาพ) 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโชคชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 645 คน เกษตรกร จ านวน  
214 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,000 

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านชัยมงคล  
หมู่ที่ 1 สายวัดภูด่านแต ้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายวัดภูด่านแต ้บ้านชยัมงคล หมู่ 1  
ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า  
912 ตารางเมตร (ปรับเกลี่ยดินไหล่ทาง
ลูกรังเดิม) 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโชคชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 285 คน เกษตรกร จ านวน  
78 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 127/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านหนองแวง
เหนือ หมู่ที่ 8  
สายหนองแวงเหนือ- 
ขนาน 2  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองแวงเหนือ-ขนาน 2 บ้านหนองแวง
เหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลโชคชัย  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 
2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร  
(ปรับเกลี่ยแต่งตามสภาพ) 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโชคชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 535 คน เกษตรกร จ านวน  
325 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านหนองหลี่  
หมู่ที่ 7 สายขนาน 4 (ข้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล)  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายขนาน 4 (ข้างองค์การบริหารส่วนต าบล)  
บ้านหนองหลี่ หมู่ที่ 7 ต าบลโชคชัย  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 147 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 882 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 
2 ข้างๆ ละ 0.50 (ปรับเกลี่ยแต่งตามสภาพ) 

490,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโชคชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 357 คน เกษตรกร จ านวน  
113 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 128/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

153 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายโนนสวา่ง-ค าเชียงสา 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวา่ง 

ก่อสร้างถนนลูกรังสายโนนสว่าง-ค าเชียงสา 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวา่ง ต าบลนากอก  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 315 เมตร  
หนา 0.20 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,260 ตารางเมตร ลงดินถมคันทาง 
ไม่น้อยกวา่ 2,000 ลูกบาศก์เมตร 

374,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนากอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลกูรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
152 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

374,500 

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายนากอก- 
สุขส าราญ หมู่ที ่1  
บ้านนากอก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนากอก-สุขส าราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก 
ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 236 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 944 ตารางเมตร 
ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 172 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 129/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายนากอก-
หนองอีโก้ง หมู่ที ่1  
บ้านนากอก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู ่1 บ้านนากอก 
ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 311 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 933 ตารางเมตร  
ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนากอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 158 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,000 

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-
บ้านนายเวิน หมู ่5  
บ้านน้ าเท่ียง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลอง-บ้านนายเวิน หมู ่5  
บ้านน้ าเท่ียง ต าบลนากอก  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 236 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ย 
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 944 ตารางเมตร 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนากอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 124 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 130/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
คุ้มสันติสุข หมู่ 10  
บ้านเกษตรสมบูรณ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู ่10  
บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต าบลนากอก  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 236 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ย 
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 944 ตารางเมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 228 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่าง
ข้างโรงเรียน หมู่ 3  
บ้านโนนสวา่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายวัดแสงสวา่งข้างโรงเรียน หมู่ 3  
บ้านโนนสวา่ง ต าบลนากอก  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 236 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ย 
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 944 ตารางเมตร 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนากอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 86 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 131/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

159 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายค าเชียงสา-
โนนสวรรค์ หมู่ 13  
บ้านค าเชียงสา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายค าเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ 13  
บ้านค าเชียงสา ต าบลนากอก  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 236 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ย 
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 944 ตารางเมตร 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนากอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 188 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 

160 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางขึ้น 
วัดภูดานสูง หมู ่8  
บ้านด่านยาว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู ่8  
บ้านด่านยาว ต าบลนากอก  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 236 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ย 
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 944 ตารางเมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 172 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 132/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางขึ้น 
วัดโนนสวรรค์ หมู่ที ่9  
บ้านโนนสวรรค์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที ่9  
บ้านโนนสวรรค์ ต าบลนากอก  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 236 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ย 
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 944 ตารางเมตร 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนากอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 122 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 

162 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
บ้านป่าเตย (เส้นป่าเตย -  
ภูโล้น) 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าเตย  
(เส้นป่าเตย - ภูโล้น) ต าบลนาอุดม  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 730 เมตร  
หนา 0.20 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,920 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลกูรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
450 คน เกษตรกร จ านวน 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

163 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 
บ้านค าไหล (เส้นภูตะเพยี) 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านค าไหล  
(เส้นภูตะเพีย) ต าบลนาอุดม  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 730 เมตร  
หนา 0.20 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,920 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลกูรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
450 คน เกษตรกร จ านวน 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 133/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเส้น หมู่ที่ 4 -  
หมู่ที่ 12 บ้านทรายไหลแล้ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น  
หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 12 บ้านทรายไหลแล้ง 
ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,200 คน เกษตรกร จ านวน 
580 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

165 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นหลังวัด  
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นหลังวัด บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 6  
ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 600 คน เกษตรกร จ านวน  
300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นนาขาม-
ทรายทอง หมู่ที ่8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นนาขาม-ทรายทอง บา้นนาขาม หมู่ที่ 8 
ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 650 คน เกษตรกร จ านวน  
300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 134/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

167 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นข้างวัด 
ป่าเตย หมู่ที ่3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างวัด
ป่าเตย บา้นป่าเตย หมู่ที่ 3 ต าบลนาอุดม 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 245 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 640 คน เกษตรกร จ านวน  
250 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พรอ้มสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นเมรุ หมู่ที่ 10 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเมรุ 
บ้านนาเจริญ หมู่ที ่10 ต าบลนาอุดม  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 245 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 350 คน เกษตรกร จ านวน  
200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 135/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาอุดม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  
บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลนาอุดม 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 165 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,200 คน เกษตรกร  
จ านวน 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
เส้นอุดมวิทย-์ตาดบก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นอุดมวิทย-์ตาดบก บ้านนาเจริญ  
หมู่ที่ 10 ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 650 คน เกษตรกร จ านวน  
300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 136/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

171 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
เส้นหน้าโรงเรียนบ้านค าไหล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นหน้าโรงเรียนบ้านค าไหล หมู่ที่ 5  
ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 910 คน เกษตรกร จ านวน  
500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

500,000 

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
เส้นโรงสีเก่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นโรงสีเก่า บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 6  
ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 650 คน เกษตรกร จ านวน  
300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 137/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

173 ก่อสร้งถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
เส้นนาอุดม-หนองเลิงค า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นนาอุดม-หนองเลิงค า บ้านนาอุดม  
หมู่ที่ 1 ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 850 คน เกษตรกร จ านวน  
320 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเพื่อการเกษตร 
สายค าพอก - ส านักสงฆ์ 
อ่างกบ บา้นค าพอก  
หมู่ที่ 10  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
การเกษตร สายค าพอก - ส านักสงฆ์  
อ่างกบ บา้นค าพอก หมู่ที่ 10 ต าบลโนนยาง 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 193 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 965 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุม่เป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 413 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 138/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเพื่อการเกษตร
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
ซากดึกด าบรรพ์  
บ้านค าพอก หมู่ที ่5  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
การเกษตรเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว  
ซากดึกด าบรรพ์ บ้านค าพอก หมู่ที่ 5  
ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร  
ไม่มีไหล่ทาง 

495,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง และยางพารา) และเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวซากดึกด าบรรพ์ บา้นค าพอก  
ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน  
563 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

495,000 

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
บ้านง้ิว หมู่ที ่9  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นง้ิว หมู่ที ่9 ต าบลโนนยาง 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
950 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง 
ข้างละ 0.30 เมตร 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 664 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 139/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

177 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยว  
สายบ้านหนองโอ-สระเก็บ
น้ าบังอี่หลง บ้านหนองโอ 
หมู่ที่ 3  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองโอ-สระเก็บน้ าบังอี่หลง  
บ้านหนองโอ หมู่ที่ 3 ต าบลโนนยาง  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 110 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
550 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

295,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 413 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

295,800 

178 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร 
สายทางนาสะแบง-นาเหล่า 
บ้านโนนยาง หมู่ที่ 1  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางนาสะแบง-นาเหล่า บ้านโนนยาง 
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง 

496,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 833 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 140/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

179 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร
สายทางบ้านโนนยาง- 
นาเหล่าอุด บ้านโนนยาง  
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านโนนยาง - นาเหล่าอุด  
บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนยาง  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 235 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
940 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

496,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,021 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

496,000 

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเช่ือมระหว่าง
ต าบลสายทางบ้านหนองโอ-
บ้านโนนน้ าค า บ้านหนองโอ 
หมู่ที่ 8  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางเช่ือมระหว่างต าบล สายทางบ้าน
หนองโอ-บ้านโนนน้ าค า บา้นหนองโอ  
หมู่ที่ 8 ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  
ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 674 คน เกษตรกร จ านวน  
674 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

181 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร 
สายทางบ้านวังนอง- 
นาหนองน้ าบ่อ บ้านวังนอง 
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านวังนอง-นาหนองน้ าบ่อ  
บ้านวังนอง หมู่ที ่6 ต าบลโนนยาง  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 235 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
940 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

496,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,021 คน เกษตรกร  
จ านวน 980 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 141/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 ก่อสร้างประปาหอถังสูง 
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร 
(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด  
2.5 ลูกบาศก์เมตร  
จ านวน 4 ลูก) 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง  
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร  
(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 4 ลูก) บ้านผักขะยา่ หมู่ที ่5  
ต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร 

499,100 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

บางทรายน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างระบบประปาหอถังสูง เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร (ปลูกข้าว ออ้ย มันส าปะหลัง และ
พืชผัก) กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน จ านวน  
233 คน เกษตรกร จ านวน 125 คน ผู้ประกอบการ 
จ านวน 15 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,100 

183 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,530 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตไม่น้อยกวา่  
9,180 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 
บ้านหนองบัว  
ต าบลบ้านโคก  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  
บ้านหนองบัว หมู่ที ่3 ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
9,180 ตารางเมตร 

4,839,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโคก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
654 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

4,839,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 142/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายข้างวัดป่า
สามัคคีธรรม เช่ือมเขต
เทศบาลต าบลค าชะอี  
หมู่ที่ 2 บ้านซ่ง  
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายข้างวัดป่าสามัคคีธรรม เช่ือมเขต
เทศบาลต าบลค าชะอี หมู่ที่ 2 บ้านซ่ง 
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

490,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 831 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

490,000 

185 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหลังวัดปา่
สามัคคีธรรม เช่ือม 
บ้านโคกปา่หวาย หมู่ที่ 2 
บ้านซ่ง ต าบลบ้านซ่ง 
อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหลังวัดปา่สามัคคีธรรม เช่ือม 
บ้านโคกปา่หวาย หมู่ที่ 2 บ้านซ่ง  
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

335,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 831 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

335,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 143/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา
บ้านโพธิ์ศรี - ไปฝายน้ าล้น
บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4  
บ้านโพธิ์ศรี ต าบลบา้นซ่ง 
อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายดอนปู่ตาบ้านโพธิ์ศรี - ไปฝายน้ าล้น
บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศรี  
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

432,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 778 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

432,000 

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเรียบล าห้วย
มุกบ้านโพธิ์ศรีฝั่งซ้าย  
(นานายค าปอน) หมู่ที่ 4 
บ้านโพธิ์ศรี ต าบลบ้านซ่ง 
อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเรียบล าห้วยมุกบา้นโพธิ์ศรีฝั่งซ้าย  
(นานายค าปอน) หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศร ี 
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 778 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,000 

188 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเรียบล าห้วย
มุกฝั่งซ้าย (นายนิยม)  
หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง  
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบ
ล าห้วยมุกฝั่งซ้าย (นายนยิม) หมู่ที ่6  
บ้านซ่ง ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใชเ้ป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 625 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 144/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

189 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ผวิทาง 
Asphaltic Concrete  
หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล  
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  
ผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1  
บ้านนาสีนวล ต าบลบา้นซ่ง อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนา 0.40 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง 
Asphaltic Concrete เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
386 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

491,000 

190 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ผวิทาง 
Asphaltic Concrete  
หมู่ที่ 5 บ้านโนนก่อ  
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 บ้านโนนก่อ 
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนา 0.40 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 2,000 ตารางเมตร 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง 
Asphaltic Concrete เพื่อใช้เป็นเส้นทางใน 
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ออ้ย มันส าปะหลัง 
และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 392 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 145/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

191 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ผวิทาง 
Asphaltic Concrete  
หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง  
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  
ผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6  
บ้านซ่ง ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนา 0.40 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 2,000 ตารางเมตร 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง 
Asphaltic Concrete เพื่อใช้เป็นเส้นทางใน 
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ออ้ย มันส าปะหลัง 
และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 625 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

491,000 

192 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ผวิทาง 
Asphaltic Concrete  
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี 
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ี
จังหวัดมุกดาหาร  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  
ผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7  
บ้านโนนสังข์ศรี ต าบลบ้านซ่ง  
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  
หนา 0.40 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
743 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

491,000 

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านซ่งไป
โรงฆ่าสัตว ์หมู่ที่ 1  
บ้านนาสีนวล ต าบลบา้นซ่ง 
อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านซ่งไปโรงฆ่าสัตว ์หมู่ที่ 1  
บ้านนาสีนวล ต าบลบา้นซ่ง อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 

179,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านซ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 386 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

179,700 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 146/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสุวิทย ์ 
หมู่ที่ 1 บ้านป่งขามเหนือ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสุวิทย ์หมู่ที่ 1 บ้านป่งขามเหนือ  
ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 640 ตารางเมตร  
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.5 เมตร 

315,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 527 คน  
2. โครงการมรีายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

315,400 

195 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
บ้านสองคอนใต้ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสองคอนใต้ 
ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 265 เมตร หนา 0.10 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,325  
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ  
0-0.5 เมตร 

466,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุม่เป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 741 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

466,700 

196 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านสองคอนเหนือ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสองคอนเหนือ 
ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 360 เมตร หนา 0.07 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1,800 ตารางเมตร  
พร้อมป้าย 

499,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 741 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,700 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 147/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

197 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนนาด-ี 
โคกน้ าสร้าง หมู่ที่ 4  
บ้านนาด ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนนาดี-โคกน้ าสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านนาด ี
ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร  
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0-0.50 เมตร 
พร้อมป้าย 

499,300 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 278 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,300 

198 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยนาขามป้อม 
1 หมู่ที่ 5 บ้านนาขามป้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยนาขามป้อม 1 หมู่ที่ 5 บ้านนาขามป้อม 
ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 660 ตารางเมตร ลงลูกรัง 
ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.50 เมตร  
พร้อมป้าย 

324,200 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 637 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

324,200 

199 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสมสะอาด-
นาหนองบก มห.ถ. 45-010 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสะอาด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสมสะอาด-นาหนองบก มห.ถ. 45-010 
หมู่ที่ 6 บ้านสมสะอาด ต าบลป่งขาม  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 256 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,024 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย 

499,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 275 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,600 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 148/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

200 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยดอนหอ  
หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยดอนหอ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ล้อม  
ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร  
ลงท่อระบายน้ า 1 จุด พร้อมปา้ย 

499,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 297 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,800 

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนห้วยบุ่งแก 
มห.ถ. 45-014 หมู่ที่ 8  
บ้านป่งขามเหนือ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนห้วยบุ่งแก มห.ถ. 45-014 หมู่ที่ 8  
บ้านป่งขามเหนือ ต าบลป่งขาม  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 253 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,012 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆละ  0-0.50 เมตร ลงท่อ  
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 จุด พร้อมป้าย 

499,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 513 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,800 

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบักแฮด  
หมู่ที่ 9 บ้านโคกสวาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบักแฮด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสวาท  
ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 1,020 ตารางเมตร ลงลูกรัง 
ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.50 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 931 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 149/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

203 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยธารทิพย-์ 
ดงหมู หมู่ที่ 10  
บ้านนาแกน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยธารทิพย-์ดงหมู หมู่ที่ 10  
บ้านนาแกน้อย ต าบลป่งขาม  
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 256 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,024 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆ ละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย 

499,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 506 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,600 

204 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยภูธร  
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สองคอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภธูร 
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สองคอน ต าบลป่งขาม 
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 256 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,024 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างๆ ละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย 

499,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 501 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,900 

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 4 
บ้านนิคมทหารผ่านศึก 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5  
หมู่ที่ 4 บ้านนิคมทหารผ่านศึก 4  
ต าบลดงหมู อ าเภอหว้านใหญ ่ 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 995 ตารางเมตร ลงลูกรัง 
ไหล่ทางสองข้างๆ ละ  0-0.50 เมตร  
พร้อมป้าย 

499,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 302 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

499,600 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 150/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

206 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านในเขตต าบลป่งขาม 
หมู่ที่ 2 10 และ 11  
บ้านสองคอนใต้  
บ้านนาแกน้อย และ 
บ้านใหม่สองคอน 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านในเขต 
ต าบลป่งขาม หมู่ที ่2 10 และ 11  
บ้านสองคอนใต้ บ้านนาแกน้อย และ 
บ้านใหม่สองคอน ต าบลป่งขาม  
อ าเภอหว้านใหญ ่จังหวัดมุกดาหาร  
โดยขยายทอ่เมนประปา ยาว 1,680 เมตร 
จุดปล่อยน้ า และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  

349,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่งขามดงหม ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าประปาส าหรับการอปุโภคบริโภค 
และเกษตรกรสามารถน าน้ าไปใช้ในการท า
การเกษตรได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,748 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

349,800 

207 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นทางลานยาง  
บ้านป่าชาด หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางลานยางบ้านปา่ชาด หมู่ที่ 1  
ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร  
พร้อมถมดินไหล่ทาง 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่าไร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 862 คน 219 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 151/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นทางข้างศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง  
บ้านป่าชาด หมู่ที ่1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางข้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านป่าชาด หมู่ที ่1 ต าบลป่าไร่  
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าไร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 862 คน 219 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

209 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นทางหน้า 
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านป่าไร่ หมู่ที ่2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง
หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นป่าไร ่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 
พร้อมถมดินไหล่ทาง 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่าไร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุม่เป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 803 คน 232 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

210 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นทางที่พักสงฆ์
ดงทะขื่อ บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางที่พักสงฆ์ดงทะขื่อ บ้านป่าไร่  
หมู่ที่ 2 ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่าไร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุม่เป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 803 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 152/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

211 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นทาง 
คุ้มด่านชมพู บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง
คุ้มด่านชมพู บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7  
ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่าไร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุม่เป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,071 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

212 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านพังแดง  
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านพังแดง หมู่ที่ 1 ต าบลพังแดง  
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,154 คน 301 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

495,000 

213 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านมะนาว  
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านมะนาว หมู่ที ่2 ต าบลพังแดง  
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ตามสภาพพื้นที ่พร้อมป้าย 1 ป้าย 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,003 คน 282 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 153/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

214 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านติ้ว หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านติว้ 
หมู่ที่ 3 ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 850 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที ่พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

496,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 784 คน 172 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

496,000 

215 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหนองหม ู
หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ต าบลพังแดง  
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ตามสภาพพื้นที่ หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า  
850 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

495,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 699 คน 144 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

495,000 

216 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโพนสว่าง 
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโพนสว่าง หมู่ที ่6 ต าบลพังแดง  
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 215 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตาม 
สภาพพื้นที ่หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
860 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 495 คน 136 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 154/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

217 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านห้วยเลา  
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยเลา หมู่ที่ 7 ต าบลพังแดง  
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ตามสภาพพื้นที่ หรือมพีื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 850 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 404 คน 113 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

218 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหนองคอง 
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ต าบลพังแดง  
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ตามสภาพพื้นที่ หรือมพีื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 850 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 686 คน 184 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

500,000 

219 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สาย ส.ป.ก.1 
บ้านพังแดง หมู่ที ่1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย ส.ป.ก.1 บ้านพังแดง หมู่ที ่1  
ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที ่หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

480,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,154 คน 301 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

480,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 155/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

220 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายมะนาว - 
ห้วยเบือก บา้นมะนาว  
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายมะนาว - ห้วยเบอืก บ้านมะนาว  
หมู่ที่ 2 ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่หรือมพีื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย 1 ป้าย 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,003 คน 282 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

497,000 

221 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายแยกตัวซี 
บ้านหนองหม ูหมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายแยกตัวซี บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5  
ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที ่หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย 1 ป้าย 

488,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 699 คน 144 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

488,000 

222 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายแยกวัดดอย 
บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายแยกวัดดอย บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6 
ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่หรือมพีื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 860 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย 1 ป้าย 

494,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 495 คน 136 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 156/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

223 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหว้ยขาหน้า 
บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหว้ยขาหน้า บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 
ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที ่หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย 1 ป้าย 

493,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพังแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 686 คน 184 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

493,000 

224 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายนาโคก  
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาโคก หมู่ที ่7 บ้านโนนสะอาด  
ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 964 ตารางเมตร  
มีลูกรังไหล่ทาง 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 600 คน เกษตรกร จ านวน  
150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,000 

225 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายหนองข่า  
หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าดง  
ต าบลหนองบัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองขา่ หมู่ที ่4 บ้านเหล่าดง  
ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 244 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 976 ตารางเมตร  
ไม่มีลูกรังไหล่ทาง 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองบวั 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 570 คน เกษตรกร 180 
ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 157/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

226 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน 
หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าเหนือ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าเหนือ 
ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 241 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 964 ตารางเมตร  
มีลูกรังไหล่ทาง 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองบวั 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 400 คน เกษตรกร จ านวน  
120 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,000 

227 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายนาค าไฮ  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหนาว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาค าไฮ หมู่ที ่2 บ้านหนองหนาว  
ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 241 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
964 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองบวั 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 730 คน เกษตรกร จ านวน  
180 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 158/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

228 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านหนองแวง  
(ป่าช้า - นานายยัพ ผากา) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
(ป่าช้า - นานายยัพ ผากา) บา้นหนองแวง 
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

497,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 500 คน เกษตรกร จ านวน  
60 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 500 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,700 

229 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านหนองแวง  
(ข้างวัดค ามะอีด- ห้วยบังอี่) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
(ข้างวัดค ามะอีด- ห้วยบังอี่) บ้านหนองแวง 
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 980 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

497,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 500 คน เกษตรกร จ านวน  
60 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 500 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,700 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 159/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

230 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
บ้านโนนกอ่  
(ห้วยทรายรีสอร์ท) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
(ห้วยทรายรีสอร์ท) บ้านโนนกอ่  
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

499,200 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 300 คน เกษตรกร จ านวน  
30 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,200 

231 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
บ้านโนนกอ่ (สวนยางนาง
ดวงจันทร์- 
วัดสมานสังฆวิเวก) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านโนนกอ่ (สวนยางนางดวงจันทร-์ 
วัดสมานสังฆวิเวก) ต าบลหนองแวง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 245 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 980 ตารางเมตร 

497,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 300 คน เกษตรกร จ านวน 30 
ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,700 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 160/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

232 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
บ้านโนนกอ่  
(นายประทีป หลอดแก้ว - 
โรงเรียนป่งแดง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านโนนกอ่ (นายประทีป หลอดแก้ว 
โรงเรียนป่งแดง) ต าบลหนองแวง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 245 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 980 ตารางเมตร 

497,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 300 คน เกษตรกร จ านวน  
30 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,700 

233 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
บ้านโนนกอ่ (ถนนชยางกูร - 
โรงเรียนโป่งแดง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านโนนกอ่ สายถนนชยางกูร  
หมายเลข 212 - โรงเรียนโป่งแดงวิทยาคม 
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
980 ตารางเมตร 

497,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 300 คน เกษตรกร จ านวน  
30 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,700 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 161/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

234 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในบ้าน
หลุบปึ้ง หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน
หลุบปึ้ง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองสูงใต้  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
832 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

499,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสูงใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) และประชาชนในพื้นที่
สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ของชุมชนให้นักท่องเที่ยว เช่น เส้ือเย็บมือ ผลไม้
ตามฤดูกาล ผา้ฝ้ายพื้นเมือง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 644 คน เกษตรกร จ านวน  
197 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

499,200 

235 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในบ้าน 
แวงใหม่ หมู่ที ่8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน
แวงใหม่ หมู่ที ่8 ต าบลหนองสูงใต้  
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 166 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
830 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองสูงใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) และประชาชนในพื้นที่
สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ของชุมชนให้นักท่องเที่ยว เช่น เส้ือเย็บมือ ผลไม้
ตามฤดูกาล ผา้ฝ้ายพื้นเมือง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 300 คน เกษตรกร จ านวน  
90 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 162/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

236 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในบ้านแวง 
หมู่ที่ 3 (ซอยข้างโรงเรียน
บ้านแวง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน
แวง หมู่ที่ 3 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านแวง) 
ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

499,200 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองสูงใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) และประชาชนในพื้นที่
สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ของชุมชนให้นักท่องเที่ยว เช่น เส้ือเย็บมือ ผลไม้
ตามฤดูกาล ผา้ฝ้ายพื้นเมือง  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 500 คน เกษตรกร จ านวน  
200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

499,200 

237 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านหนองแคน 
(สายแยก ทล 2370 -  
แก้งทางลาว) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแคน (สายแยก ทล 2370 -  
แก้งทางลาว) หมู่ที่ 7 ต าบลหนองสูงใต้ 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 208 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
832 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

499,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสูงใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) และประชาชนในพื้นที่
สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ของชุมชนให้นักท่องเที่ยว เช่น เส้ือเย็บมือ ผลไม้
ตามฤดูกาล ผา้ฝ้ายพื้นเมือง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 300 คน เกษตรกร จ านวน  
88 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

499,200 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 163/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

238 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหนองเอี่ยน 
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเอี่ยน 
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 239 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
956 ตารางเมตร 

497,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 736 คน เกษตรกร จ านวน  
202 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,700 

239 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
บ้านทุ่งนางหนาย หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทุ่งนางหนาย หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเอี่ยน 
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 182 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
910 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 580 คน เกษตรกร จ านวน  
167 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 164/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

240 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านนาหลวง  
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาหลวง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเอี่ยน 
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 239 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
956 ตารางเมตร 

497,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอี่ยน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 518 คน เกษตรกร จ านวน  
130 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

497,700 

241 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหัวขัว  
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวัขัว 
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเอี่ยน อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร 

497,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 518 คน เกษตรกร จ านวน  
130 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,700 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 165/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

242 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหัวขัว - 
หนองเอี่ยน หมู่ที่ 7-10 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวัขัว 
- หนองเอี่ยน หมู่ที่ 7-10 ต าบลหนองเอี่ยน 
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 239 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
956 ตารางเมตร 

498,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 488 คน เกษตรกร จ านวน  
164 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

498,800 

243 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
หนองเอี่ยน หมู่ที ่1 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมูบ่้าน
หนองเอี่ยน หมู่ที ่1 ต าบลหนองเอี่ยน 
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 295 เมตร  
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,180 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอี่ยน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
หนองเอี่ยน ใช้ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 736 คน เกษตรกร จ านวน  
202 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 166/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

244 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
นาหลวง หมู่ที ่8 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมูบ่้าน
นาหลวง หมู่ที ่8 ต าบลหนองเอี่ยน  
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 295 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,180 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 605 คน เกษตรกร จ านวน  
150 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  

497,000 

245 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทดแทนท่อระบายน้ า)  
ถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง 
หมู่ที่ 14 - พื้นที่การเกษตร
ป่งเปือย หมู่ที ่14  
บ้านโพนสวาง ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทดแทนท่อระบายน้ าเดิมที่พังเสียหาย) 
ถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14  
พื้นที่การเกษตรป่งเปือย หมู่ที่ 14  
บ้านโพนสวาง ต าบลดงเย็น อ าเถอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
ขนาดกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 6 เมตร  
สูง 1.8 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง  
เพื่อเป็นทางระบายน้ า 

450,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทดแทนท่อระบายน้ าเดิมที่พังเสียหาย) เพื่อเป็น
ทางระบายน้ าและเปิดทางระบายน้ า แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังบนถนนลูกรัง และประชาชนในพื้นที่
สามารถใช้ถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

450,000 



 เห็นควรสนับสนุน มุกดาหาร หน้า 167/167 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

246 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทดแทนท่อระบายน้ า)  
ถนนลูกรังสายสาย 
บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 
นาฮองแคน หมู่ 5  
บ้านโคกตะแบง  
ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทดแทนท่อระบายน้ าเดิมที่พังเสียหาย) 
ถนนลูกรังสายสายบ้านโคกตะแบง หมูท่ี่ 5 
นาฮองแคน หมู่ที่ 5 บ้านโคกตะแบง  
ต าบลดงเย็น อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 1.8 เมตร  
ยาว 6 เมตร สูง 1.8 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง  
เพื่อเป็นทางระบายน้ า 

356,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทดแทนท่อระบายน้ าเดิมที่พังเสียหาย) ถนนลูกรัง
สายสายบ้านโคกตะแบง เพือ่เป็นทางระบายน้ าและ
เปิดทางระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงับนถนน
ลูกรัง และประชาชนในพื้นที่สามารถใชถ้นนสัญจร
ได้อย่างสะดวก ปลอดภยัและขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

356,000 

รวม 246 โครงการ 232,039,800  219,045,900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 1/20 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลาย
ของเจ้าฟูาสิริวัณวรีฯ 

ฝึกอบรมการมัดหมี่ลายของ 
เจ้าฟูาสิริวัณณวรีฯ และการย้อมสีธรรมชาติ 

1,102,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเพื่อ
ส่งเสริมการทอผ้า ซ่ึงใช้งบประมาณ 1,102,000 บาท 
แต่มีผู้รับประโยชน์เพยีง 100 คน มีลักษณะการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ประชาชนคอ่นข้างสูง 
ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
ที่ชัดเจน 
 

  

2 ยกระดับประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชปลอดภัยตา้นภยั 
โควิด  

การฝึกอบรมการผลิตพืชปลอดภัย 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมด้านการผลิตพืชปลอดภยัให ้
แก่เกษตรกร 
- ส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัย 

66,860,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานเกษตร 
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม  
โดยโครงการมีลักษณะการสนับสนุนปัจจัยเป็นหลัก 
วงเงินรวม 59,004,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88 
ของวงเงินโครงการ แสดงถึงความไม่เหมาะสม  
และไม่แสดงถึงความคุ้มค่า รวมทั้งผลลัพธ ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 

  

3 ส่งเสริมและพัฒนา 
การผลิตอาหารสัตว์แบบ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ฝึกอบรมการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพ 
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต ได้แก่  
พันธุ์หญา้แพงโกลา่ พลาสติกสาธิตท าบอ่
เล้ียงแหนแดง และการจัดซ้ือเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร จ านวน 21 เครื่อง  
เป็นครุภัณฑ์ของส านักงานปศุสัตว์  
ให้เกษตรกรยืมใช้งาน 

6,501,800 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานปศุสัตว ์
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม  
โดยโครงการเน้นการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
และมีการจัดซ้ือเครื่องจักรการเกษตร 21 เครื่อง 
วงเงิน 4,200,000 บาท รวมทั้งผลลัพธ ์ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 2/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มเกษตรกรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ฝึกอบรมการท าข้าวฮางงอก ท าเนื้อแดด
เดียว และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 

533,515 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การท าขา้วฮางงอกและท าเนื้อแดดเดียว และ
สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ มีลักษณะการสนบัสนุนปัจจัย
เป็นหลัก โดยสนับสนุนปัจจยั แก่ผู้อบรม 20 คน 
วงเงิน 491,665 บาท แสดงถึงความไม่เหมาะสม 
และไม่แสดงถึงความคุ้มค่า 
 

  

5 ส่งเสริมการเลี้ยงแม่พันธุ์สุกร
พื้นเมืองสู้ภัยโควิด 

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

351,400 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานปศุสัตว ์
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกรผู้เล้ียงสุกร โดยโครงการเน้นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
และชุมชนที่ชัดเจน 

  

6 มุกดาหารก้าวไกล  
สังคมสูงวัยร่วมพัฒนา 

ฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
5 หลักสูตร ได้แก ่ช่างประปาและสุขภณัฑ์ 
การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไม้กวาด 
ดอกหญ้า 

1,232,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการฝึกอบรมช่าง
ประปา และสุขภัณฑ์ ให้กลุ่มเปูาหมายที่เป็น
ประชาชนอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วน ในการด าเนินงานและไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
และชุมชนที่ชัดเจน 

  

7 สร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  
จังหวัดมุกดาหาร 

1. การประชุมสร้างความเข้าใจและจัดท า
แผนพัฒนาวิถีชวีิตเศรษฐกิจพอเพยีง  
2. สนับสนุนวัสดุการประกอบอาชีพ 
แก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเปูาหมายฯ 

5,995,600 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมขาดความชัดเจน ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 3/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
สินค้าชุมชนและผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชน 
อ าเภอหว้านใหญ่สู้ภัยโควิด 

ปรับปรุงตลาดชุมชนเพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามวถิีใหม ่(New Normal)  
โดยจัดสร้างร้านค้าแบบ knock down 
(เคลื่อนย้ายได้) จ านวน 22 หลัง พร้อม
ระบบไฟฟูา ประปาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ด าเนินการในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวแก่ง
กระเบา หมู่ที ่10 ต าบลปุงขาม  
อ าเภอหว้านใหญ ่

3,549,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นปรับปรุงตลาด
ชุมชนเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามวิถีใหม่ 
(New Normal) โดยจัดสร้างร้านค้าแบบ knock 
down (เคลื่อนย้ายได้) ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพอยา่งยั่งยืน รวมทั้งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน และหน่วยด าเนินการไม่
สอดคล้องกับภารกจิ 
 

  

9 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่
สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด–19) 

1. เพิ่มทักษะอาชีพการเลี้ยงสุกร 
2. สนับสนุนพ่อพันธุแ์ละแม่พันธุ์สุกรพรอ้ม
วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร 

2,020,760 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่มี
ลักษณะสนับสนุนปัจจยัแกป่ระชาชนเปน็หลัก  
ค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิต 1,887,760 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 93.4 ของวงเงินโครงการ เฉลี่ย 
13,484 บาท/คน ค่อนข้างสูง รวมทั้งผลลัพธ ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 
และชุมชนที่ชัดเจน 
 

  

10 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นวถิีใหม ่ 
สร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จัดท าหนังสือรวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์
รายการค่าใช้จา่ย 

1,604,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงาน 
วัฒนธรรม 

จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท า
หนังสือรวบรวมเป็นการรวบรวมองค์ความรู้สินค้า 
ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพอยา่งยั่งยืน รวมทั้งผลลัพธ ์ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน 
 

  

11 ตลาดนัดประชารัฐ ชิม ช๊อบ 
ใช้ อ าเภอค าชะอี 

การเปิดตลาดนัด ชิม ช๊อบ ใช ้กระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากอ าเภอค าชะอ ี

968,550 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอค าชะอ ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริการเปิดตลาดนัดและการจัดซ้ือวัสดคุ่อนข้างสูง 
คิดเป็นร้อยละ 91 ของวงเงินโครงการ และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่
ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 4/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12  ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
หมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชน 

1. พัฒนาศักยภาพกลไกบริหารจัดการ
หมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2. พัฒนาศักยภาพครอบครัวโฮมสเตย์ 

716,450 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมที่
เน้นสร้างกลไกบริหารจัดการหมู่บา้นท่องเท่ียวโดย
ชุมชน และความรูพ้ัฒนาศักยภาพครอบครัวโฮมส
เตย์ และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน 

  

13 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการเด่นของ
จังหวัดมุกดาหาร 

1. พัฒนาผู้ประกอบการใหก้้าวสู่นักการค้า
รุ่นใหม่ รู้ทันการค้ายุคตลาดดิจิทัล  
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า 
และบริการเด่นของจังหวัดมกุดาหาร  

430,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดมุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
และจ้างเหมาจัดท าสื่อเป็นรูปเล่มเพื่ประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการเด่นของจังหวัด ซ่ึงไม่ก่อให้เกิด
การสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 

  

14 แปรรูปปลานิลแดดเดียว พัฒนาทักษะการแปรรูปปลานิลแดดเดียว 
และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประกอบ
อาชีพกลุ่มปลานิลแดดเดียว 

387,920 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 368,020 บาท  
เฉลี่ย 18,401 บาท/คน ค่อนข้างสูง รวมทั้งผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

15 เพิ่มศักยภาพแปรรูปผ้าฝาูย
และการออกแบบเส้ือผ้า 
ร่วมสมัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้การออกแบบ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า 

205,340 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงาน 
พัฒนาชุมชน 
อ าเภอค าชะอ ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 170,000 บาท  
เฉลี่ย 8,500 บาท/คน ค่อนข้างสูง รวมทั้งผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 5/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 สร้างรายได้จากอาชีพ
ประมง 

รวม 2 กิจกรรม 35,470,200 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานประมง 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่มี
ลักษณะการสนับสนุนปจัจัยแก่ประชาชนเป็นหลัก 
โดยแจกปัจจยัการผลิต วงเงินรวม 33,010,000 
บาท (คิดเป็นร้อยละ 93 ของวงเงินโครงการ)  
ซ่ึงแสดงถึงความไม่เหมาะสม และไม่แสดงถึงความ
คุ้มค่า รวมทั้งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิข์องโครงการ 
ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

    1. การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 35,182,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานประมง 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

    

    2. สร้างรายได้จากอาชีพประมง 
ในแหล่งน้ าชุมชน 

288,200 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานประมง 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 6/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมเพื่อ
การท่องเท่ียวเชิงการเกษตร
และการตลาด 

ฝึกอบรมอาชพี 919,650 จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์หม่อนไหม 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

มุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนปัจจยัการผลิตเป็นหลัก วงเงินรวม 
566,850 บาท เฉลี่ย 9,447.5 บาท/คน ค่อนข้างสูง  
ซ่ึงแสดงถึงความไม่เหมาะสม และไม่แสดงถึงความ
คุ้มค่า รวมทั้งผลลัพธ ์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

18 พัฒนาแรงงานไทย 
ต้านภัยโควิด-19  
(การส่งเสริมการเลี้ยง 
หนูพุกใหญ่) 

ฝึกอบรมอาชพี 595,000 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานแรงงาน 
จังหวัดมุกดาหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมที่
ขาดการระบุรายละเอยีดวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม 
และขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต ภายหลัง 
จากการฝึกอบรม ควรเป็นภารกิจของส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

  

19 ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรมอาชพี 149,680  กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ดงเย็น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกจิกรรมที่มีการ
ด าเนินงานในพื้นที่เป็นปกติอยูแ่ล้ว รวมทั้งผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 7/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
บนทางหลวง 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างบนทางหลวง จ านวน 7 
สายทาง ด าเนินการในพื้นที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอหนองสูง 
อ าเภอค าชะอ ีอ าเภอดอนตาล  
อ าเภอดงหลวง และอ าเภอนิคมค าสร้อย 

50,000,000 จังหวัดมุกดาหาร แขวงทางหลวง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่างบนทางหลวง จ านวน 7 สายทาง 
ด าเนินการในพื้นที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
มุกดาหาร อ าเภอหนองสูง อ าเภอค าชะอี อ าเภอ
ดอนตาล อ าเภอดงหลวง และอ าเภอนิคมค าสร้อย 
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
ที่ชัดเจน และควรเป็นภารกิจปกติของกรมทางหลวง 
  

  

21 ปูองกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนจังหวัดมุกดาหาร 

งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ ์

10,000,000 จังหวัดมุกดาหาร แขวงทางหลวง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อม
พัฒนา-นาโพธิ ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วน ในการด าเนินงาน รวมทั้งผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และควรเป็น
ภารกิจปกติของกรมทางหลวง 
 

  

22 ปรับปรุงถนนสาย มห.2014 
แยก ทล.12-บ้านซ่ง  
อ าเภอเมือง - อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ปรับปรุงถนนสาย มห.2014 แยก ทล.12-
บ้านซ่ง อ าเภอเมือง อ าเภอค าชะอ ีจังหวัด
มุกดาหาร ระยะทาง 1 กิโลเมตร ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1 เมตร 

5,000,000 จังหวัดมุกดาหาร แขวงทางหลวง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสาย มห.2014 แยก ทล.12-บ้านซ่ง อ าเภอ
เมือง อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 
1 กิโลเมตร ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1 เมตร ซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วน ในการด าเนินงาน รวมทั้งผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และควรเป็น
ภารกิจปกติของกรมทางหลวง 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 8/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

รวม 8 แห่ง 3,295,100 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วน ในการด าเนินงาน รวมทัง้ผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และหน่วย
ด าเนินการไม่สอดคล้องกับภารกจิ 

  

    1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบหอถังสูง หมู่ที ่2 ต าบลบางทรายนอ้ย 
อ าเภอหว้านใหญ ่

499,100 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผูด้้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบหอถังสูง หมู่ที ่4 ต าบลบางทรายนอ้ย 
อ าเภอหว้านใหญ ่

499,100 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง  
หมู่ที่ 10 ต าบลปุงขาม อ าเภอหว้านใหญ่ 

493,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 9/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    4. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นบาดาล 
หอถังสูงพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 1 ต าบลหว้านใหญ ่อ าเภอหว้านใหญ่ 

359,500 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    5. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นบาดาล 
หอถังสูงพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 2 ต าบลหว้านใหญ ่อ าเภอหว้านใหญ่ 

410,300 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    6. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นบาดาล 
หอถังสูงพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 6 ต าบลหว้านใหญ ่อ าเภอหว้านใหญ่ 

357,500 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    7. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นบาดาล 
หอถังสูงพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 9 ต าบลหว้านใหญ ่อ าเภอหว้านใหญ่ 

365,600 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 10/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    8. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  
แบบขนาดกลางสูบจ่ายตรงพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ต าบลดงหมู  
อ าเภอหว้านใหญ ่

311,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

24 พัฒนาแหล่งน้ า 
ขนาดเล็กในพื้นที ่
อ าเภอนิคมค าสร้อย 

รวม 7 แห่ง 3,193,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วน ในการด าเนินงาน รวมทัง้ผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และหน่วย
ด าเนินการไม่สอดคล้องกับภารกจิ 

  

    1. ก่อสร้างระบบประปาบ้านโนนก่อ  
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแวง  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  

485,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    2. ก่อสร้างระบบประปาบ้านภูแผงม้า  
หมู่ที่ 10 ต าบลนิคมค าสร้อย  
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

485,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครองอ าเภอ
นิคมค าสร้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผูด้้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 11/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  
บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที ่14  
ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร  

485,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    4. ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  
บ้านค าเชียงสา หมู่ที ่13 ต าบลนากอก 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

479,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครอืข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    5. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  
บ้านนาสองเหมือง หมู่ที ่4  
ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร 

499,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    6. ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  
บ้านค าแสนสุข หมู่ที่ 13 ต าบลนิคมค า
สร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย  
จังหวัดมุกดาหาร 

478,700 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 12/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    7. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  
บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลโชคชยั 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

281,300 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

25 เพิ่มประสิทธิภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มพืชผล
การเกษตร อ าเภอดอนตาล 

รวม 5 แห่ง 2,459,500 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานเอนกประสงค์ ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพอยา่งยั่งยืน รวมทั้งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และหน่วยด าเนินการ 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

  

    1. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  
(ลานตากพืชผลทางการเกษตร) บ้านนาห้วย
กอก หมู่ที่ 4 ต าบลดอนตาล อ าเภอดอน
ตาล จังหวัดมกุดาหาร ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร) 

494,500 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    2. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  
(ลานตากพืชผลทางการเกษตร) บ้านนาสะ
โน หมู่ที่ 3 ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร) 

494,500 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 13/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  
(ลานตากพืชผลทางการเกษตร) บ้านภูผา
หอม หมู่ที ่8 ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอน
ตาล จังหวัดมกุดาหาร ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร) 

494,500 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    4. ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมูท่ี่ 6 
ต าบลปุาไร่ อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 30 เมตร  
ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร  

481,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    5. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  
(ลานตากพืชผลทางการเกษตร) บ้านหนอง
บอน หมู่ที ่3 ต าบลบ้านบาก อ าเภอดอน
ตาล จังหวัดมกุดาหาร ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร) 

495,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

26 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับมูลค่าพืชผล 
ทางการเกษตร อ าเภอ 
หว้านใหญ ่

รวม 6 แห่ง 1,939,900 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลาน คสล. อเนกประสงค์ ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน รวมทั้ง
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิด 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชดัเจน  
และหน่วยด าเนินการไม่สอดคล้องกับภารกิจ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 14/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    1. ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ส าหรับ
เป็นสถานที่จ าหนา่ยสินค้าทางการเกษตร 
หมู่ที่ 5 ต าบลหว้านใหญ ่อ าเภอหว้านใหญ่ 

486,200 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    2. ก่อสร้างลานตากพืชทางการเกษตร  
หมู่ที่ 2 ต าบลหว้านใหญ ่อ าเภอหว้านใหญ่ 

313,900 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    3. ก่อสร้างลานตากพืชทางการเกษตร  
หมู่ที่ 7 ต าบลหว้านใหญ ่อ าเภอหว้านใหญ่ 

178,300 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครองอ าเภอ
หว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    4. ก่อสร้างลานตากพืชทางการเกษตร  
หมู่ที่ 5 ต าบลบางทรายน้อย  
อ าเภอหว้านใหญ ่

391,800 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 15/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    5. ก่อสร้างลานตากพืชทางการเกษตร  
หมู่ที่ 1 ต าบลปุงขาม อ าเภอหว้านใหญ ่

81,400 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    6. ก่อสร้างลานตากพืชทางการเกษตร  
(วัดปุาแสนสุข) หมู่ที่ 8 ต าบลปุงขาม  
อ าเภอหว้านใหญ ่

488,300 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหว้านใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

27 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคหมู่บ้าน/ชุมชน 

รวม 3 แห่ง 1,498,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วน ในการด าเนินงาน รวมทั้งผลลัพธ์ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และหน่วย
ด าเนินการไม่สอดคล้องกับภารกจิ  

  

    1. ก่อสร้างประปาหอถังสูง  
บ้านปุงขาม หมู่ที่ 9 ต าบลปุาไร ่อ าเภอดอน
ตาล จังหวัดมกุดาหาร ปริมาณงานฐาน
กว้าง 3 เมตร สูง 6 เมตร เจาะบ่อบาดาล  
ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

500,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 16/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ก่อสร้างประปาหอถังสูง  
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร  

499,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    3. ก่อสร้างประปาหอถังสูง  
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านนาหวา้  
หมู่ที่ 9 ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร  

499,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

28 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมอ่าง 
เก็บน้ าห้วยขี้เหล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมอ่างเก็บน้ าหว้ยขี้เหล็ก 1,390,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมอ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน รวมทั้ง
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  
และหน่วยด าเนินการไม่สอดคล้องกับภารกิจ  
 

  

29 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นสี่แยกศาลากลางบ้าน - สามแยกไปบ้าน
หนองบัว บา้นภวูง หมู่ที ่5 ต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ย 0.5 เมตร 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 975 ตารางเมตร 

497,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอนตาล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงสภาพเดิมไม่ได้ช ารุด 
ทรุดโทรมมาก ยังสามารถใช้งานได้ และหน่วย
ด าเนินการไม่สอดคล้องกับภารกจิ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 17/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 
เพื่ออุปโภค - บริโภค  

(วงเงินโครงการที่เสนอขอ 2,175,400)         ไม่เห็นควรสนับสนุน การกอ่สร้างประปาหอถังสูง 
4 แห่ง เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างประปาหอถังสูง
ระบบการจา่ยน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน ในการด าเนินงาน 
รวมทั้งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่
ชัดเจน และหนว่ยด าเนินการ 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจ  
 

  

    1. ประปาหอถังสูงระบบการจา่ยน้ าดว้ย
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านง้ิว หมู่ที ่9  
ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร  

499,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหนองสูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    2. ประปาหอถังสูงระบบการจา่ยน้ าดว้ย
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านค าพอก หมู่ที ่10 
ต าบลโนนยาง จุดที่ 1 อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร  

499,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหนองสูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    

    3. ประปาหอถังสูงระบบการจา่ยน้ าดว้ย
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านค าพอก หมู่ที ่5 
ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร  

499,000 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหนองสูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

    



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 18/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    4. ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแบบ
บาดาลขนาดกลางหอถังสูง บ้านภ ูหมู่ที ่1 
ต าบลบ้านเปูา อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร  

438,900 จังหวัดมุกดาหาร ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหนองสูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ก่อสร้างซ่อมแซม ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ก่อสร้างระบบระบายน้ า
ภายในเขตเทศบาลเมือง
มุกดาหาร 

(วงเงินโครงการที่เสนอขอ  
15,124,000 บาท) 

        ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วน ในการด าเนินงาน และผลลัพธ ์ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 

  

    1.ก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยกลางเช่ือม
ตาดแคน 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21 

500,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ    

    2. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยค่ายลูกเสือ 2 (ขวามือ) 
 

500,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    3. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยค ามุกดา เช่ือมถนนวงแหวนรอบใน 
 

500,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    4. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยสนิทวงศ์ 1 
 

499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    5. ก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนมุกดาหาร 
ด้านทิศตะวันตกจากถนนด ารงค์มุกดา  
ถึงถนนพิทักษ์พนมเขต ชุมชนค่ายลูกเสอื 
 

500,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    6. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ถนนวงค์ค าปาน ชุมชนนาโปน้อย 
 

500,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 19/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    7. ก่อสร้างระบบระบายน้ า แยกซอย 
ทิพย์นาม (ตรงข้ามซอยสุพร) (ชุมชนหินเรือ) 
 

351,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    8. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยค าจันทร์ ชุมชนศรีพัฒนา 2 
 

499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    9. ก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยน้ าตก 
ชุมชนตาดแคน 1 
 

376,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    10. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยศรีบุญเรือง 12 ชุมชนเขามโนรมย ์
 

499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    11. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยศรีปทุม 3 ชุมชนศรีปทุม 
 

499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    12. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยเหล่าพัฒนา ชุมชนค าหอย 
 

499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    13. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
แยกถนนมกุดาหาร-ดอนตาล  
(ก่อนถึงซอยมโนรมย ์2) ชุมชนเขามโนรมย์ 
 

499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    14. ก่อสร้างระบบระบายน้ า แยกถนน 
เล่ียงเมือง ซอย 2 (ถนนมโนรมย์)  
ชุมชนเขามโนรมย ์
 

499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    15. ก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยนิติรัฐ 499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    16. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยค่ายลูกเสือ 5 
 

497,000 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1) หน่วยงานภาครัฐ     

    17. ก่อสร้างระบบระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 
แยกซอยรัฐประชา เชื่อมซอยหน้าวัดหลักสอง 
 

499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     



 ไม่เห็นควรสนับสนุน  มุกดาหาร หนา้ 20/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    18. ก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยแยกถนน
แสงอรุณ 1 เช่ือมซอยข้างบริษัทอีซูซุ 
 

370,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    19. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยตาดแคน 17 (ชุมชนตาดแคน 3) 
 

499,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    20. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
พร้อมฝาปิด ซอยตาดแคน 21 -  
ซอยตาดแคน 23 (ชุมชนตาดแคน 3) 
 

474,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    21. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยชาภูบาล ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 
 

500,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    22. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ซอยตรงข้ามโรงเรียนเซนต์ยอเซฟ  
เช่ือมระบบระบายน้ าถนนชยางกูร 
 

500,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    23. ก่อสร้างระบบระบายน้ า  
ถนนตาดแคนพัฒนา (เช่ือมถนนจัดรูปทีด่ิน) 
 

500,000 เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง 
มุกดาหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

รวม 29 โครงการ 221,859,265  
 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดนนทบรุี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดนนทบุร ี

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

นนทบุรี 518,335,853 91 518,304,550 45 168,618,650 46 349,685,900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 1/22 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดนนทบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสาย  
นบ.5031 แยกทางหลวง
ชนบท นบ.3015  
บ้านเจ้าเฟื่อง  
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 
นบ.5031 แยกทางหลวงชนบท นบ.3015 - 
บ้านเจ้าเฟื่อง อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุรี มีขนาดหนา 0.23 เมตร  
กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ  
0.50 เมตร พร้อมงานก าแพงกันดิน  
ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.50 เมตร  
ระยะทาง 0.36 กิโลเมตร 

11,300,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
นนทบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ผลไม้ตามฤดูกาล  
ไม้ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 1,466 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

11,300,000 

2 ก่อสร้างก าแพงกันดิน  
ถนนสาย นบ.3032 แยก
ทางหลวงชนบทหมายเลข 
346 - บ้านคลองห้าร้อย 
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ถนนสาย นบ.3032 
แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลอง
ห้าร้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
โดยก่อสร้างก าแพงกันดิน และไหล่ทางถนน
หินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร จากกิโลเมตรที่ 
5 + 011 ถึงกิโลเมตรที่ 5 + 491  
รวมระยะทาง 0.480 กิโลเมตร 

11,000,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
นนทบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างก าแพงกันดิน เพื่อปอูงกันน้ าท่วมขัง 
และการพังทลายของตลิ่ง รวมทั้งการทรุดตัวของ 
ผิวจราจรในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อความสะดวก 
ในการเดินทาง ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
ผู้ใช้เส้นทาง 1,535 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
  

11,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 2/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างก าแพงกันดิน  
ถนนสาย นบ.5037 แยก
ทางหลวงชนบท นบ.5027 - 
แยกทางหลวงชนบท นบ.
5010  

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ถนนสาย นบ.5037 
แยกทางหลวงชนบท นบ. 5027 - แยกทาง
หลวงชนบท นบ. 5010 อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการก่อสร้างก าแพง
กันดิน และไหล่ทางหินคลุก กว้าง 1 เมตร 
จาก กิโลเมตรที่  3 + 000 ถึงกิโลเมตรที่  
3 + 370 และจาก กิโลเมตรที่ 3 + -382 ถึง
กิโลเมตรที่ 3 + 670 รวมระยะทาง 0.658 
กิโลเมตร 

14,100,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
นนทบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างก าแพงกันดิน เพื่อปอูงกันน้ าท่วมขัง 
และการพังทลายของตลิ่ง รวมทั้งการทรุดตัวของ 
ผิวจราจรในช่วงฤดูแล้ง และเกิดความสะดวกในการ
เดินทาง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
1,280 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

14,100,000 

4 ฝึกอาชีพกันชงเพื่อสุขภาพ
และความงาม 

อบรมการฝึกอาชีพกัญชงเพื่อสุขภาพและ
ความงาม (ท าสบู่ สเปรย์น้ าหอมกระจาย 
กลุ่น น้ ามันสมุนไพรนวดตัว เกลือแช่เทา้
สมุนไพร ที่มีกัญชงเป็นส่วนประกอบ) 

53,750 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมฝึกอาชพีกัญชง
เพื่อสุขภาพและความงาม มีกลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลบางมว่ง 20 คน 
และสามารถปรับลดจ านวนผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

53,750 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 3/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากปาก
ทางถนนเกษตรพัฒนา ถึง
บ้าน 14 หลัง ต าบลคลอง
พระอุดม อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 1 จากถนนเกษตรพัฒนา ถงึ 
กลุ่มบ้านนายลิ ปั้นผึ้ง ช่วงที่ 2 จาก
กิโลเมตรที่ 335 ระหว่างกลุ่มบ้านนางผิน  
พึ่ง ไป ช่วงที่ 3 จาก กิโลเมตรที่ 406 ถึง
กลุ่มบ้านนางสาวสมพร ขาวรุ่งเรือง  
พร้อมปูายประชาสัมพันธ ์

1,997,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองพระอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร (ทุเรียน ข้าว มะม่วง) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ านวน 1,500 คน  
 2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระส าคัญครบถ้วน
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

1,997,000 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 เช่ือม หมู่ที่ 3 
ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,915 ตารางเมตร  

9,900,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนศรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (กระท้อน คะน้า ผักกาดหอม 
กุยช่าย มะมว่ง) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด และเพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่
ประมาณ 2,000 คน และประชาชนในพื้นที่
ประมาณ 5,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   

9,900,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 4/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ปรับปรุงขยายผวิจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
เช่ือม หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2  
ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงขยายผวิจราจรถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 920 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,440 ตารางเมตร 

6,436,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนศรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร (กระท้อน คะน้า 
ผักกาดหอม กยุช่าย) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
2,000 คน และประชาชน 5,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที         
 

6,436,000 

8 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยลาดยางแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีตเสริมทับผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่
ที่ 7 จากสามแยกบา้น108 
ถึง วัดเชิงเลน ต าบลท่าอิฐ  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมทับผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนาเฉลี่ย 5  
เซนติเมตร ช่วงแรก ถนนยาว 885 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ช่วงสอง ถนนยาว 150 เมตร 
กว้าง 4 เมตร และท าก าแพงกันดิน ยาว 
280 เมตร สูง 1.05 เมตร  

2,600,000 กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอิฐ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมทับผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าว มะม่วง ไม้ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 3,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

2,600,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริม
ทับผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ซอยวัดบางบัว
ทอง เช่ือมซอยวัดแสงสิริ
ธรรม หมู่ที่ 5 ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย 
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตเสริมทับ 
ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนาเฉลี่ย 5 
เซนติเมตร ถนนยาว 700 เมตร กว้าง 4.50 
เมตร หรีอมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกวา่ 3,150 
ตารางเมตร 

1,365,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอิฐ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมทับผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร 
(กระท้อน คะนา้ ผักกาดหอม กยุช่าย มะม่วง)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 4,698 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

1,365,000 

10 ก่อสร้างแพโครงเหล็กลอย
น้ า ตลาดน้ าไทรน้อย หมู่ที ่
5 ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างแพโครงเหล็ก ตลาดน้ าไทรน้อย 
ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 2 หลัง ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 18 เมตร  

1,640,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลไทรน้อย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างแพโครงเหล็กลอยน้ า เพื่อให้มีจุด
พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวตลาด
น้ าไทรน้อย ท าให้ประชาชนในพื้นที่มีชอ่งทางใน
การจ าหน่ายสินค้าที่มากขึ้น และมีเส้นทางขนส่ง
สินค้าทางเกษตร (ข้าว กุย้ช่าย กลว้ยไม)้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ประมาณ 500 
คน เกษตรกร 100 คน ผู้ประกอบการ 100 ราย 
นักท่องเที่ยว 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

1,640,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านบางโอ 2  
หมู่ที่ 4 ต าบลไทรใหญ่ 
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

833,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า  
ไม้ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนใน
พื้นที่ ประมาณ 500 คน ช่วยเพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ท าให้ผู้ประกอบการ 50 ราย  
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
  

833,000 

12 ปรับปรุงถนนสายเลียบ
คลองล ารางไทรใหญ่  
(ฝั่งทิศเหนือ) บ้านคูคต  
หมู่ที่ 10 ต าบลไทรใหญ่ 
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.20 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า ไม้ดอกไม้
ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด ช่วยเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวในพืน้ที่ท าให้
ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
   

690,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 7/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบ
คลองล ารางไทรใหญ่  
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6  
ต าบลไทรใหญ่  
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 
ตารางเมตร 

499,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว มะม่วง ผักบุ้งน้ า ไม้ดอกไม้ประดับ) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
ช่วยเพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยวในพื้นที่ท าให้
ผู้ประกอบการ 100 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นทีจ่ากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

499,600 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสไมล์แลนด์  
หมู่ที่ 2 ต าบลทวีวัฒนา 
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 640 
เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร  

3,289,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า 
คะน้า) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด และเพื่อลดอบุัติเหตุในการสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
ประมาณ 2,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
  

3,289,500 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 8/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยขุมทรัพย ์
หมู่ที่ 2 ต าบลทวีวัฒนา 
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 500 เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร  

2,570,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า 
คะน้า) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด และมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 2,000 คน  
มีรายได้จากการขายผลผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
  

2,570,400 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยแกว้สด  
หมู่ที่ 2 ต าบลทวีวัฒนา 
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว 
250 เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร  

1,285,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า 
คะน้า) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 
2,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

1,285,700 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 9/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยสามัคคี  
หมู่ที่ 2 ต าบลทวีวัฒนา 
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 
500 เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร  

2,076,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า  
ไม้ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนใน
พื้นที่ ประมาณ 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

2,076,600 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเช่ือมปลายนา 2-
3-4 หมู่ที่ 3 ต าบลทววีัฒนา 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,000 
เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร  

8,821,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า ไม้
ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนใน
พื้นที่ ประมาณ 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
 

8,821,700 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 10/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเงินวัฒนะ หมู่ที่ 
5 ต าบล 
ทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว 750 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,750 ตารางเมตร  

3,898,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะม่วง ผักบุ้ง
น้ า ไม้ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด และมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ประมาณ 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

3,898,700 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยถนนเลียบคลอง
หนึ่งช่วงที่ 2 ตั้งแต่  
sta 0+680-sta 1+060  
หมู่ที่ 5 ต าบลทวีวัฒนา 
อ าเภอ 
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 380 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,520 ตารางเมตร  

1,063,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะม่วง ผักบุ้ง
น้ า คะน้า) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหนา่ยสู่
ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพืน้ที่ 
ประมาณ 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

1,063,800 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 11/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสนธยา หมู่ที่ 5 
ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว 310 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,550 ตารางเมตร   

1,599,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า 
คะน้า) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพืน้ที่ 
ประมาณ 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
  

1,599,700 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา 
(หมอนพพร) หมู่ที่ 5 ต าบล
ทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,000 
เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร  

5,142,200 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า 
คะน้า) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพืน้ที่ 
ประมาณ 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

5,142,200 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 12/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแก้วลว้น หมู่ที ่7 
ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 530 
เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,120 ตารางเมตร  

2,200,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทวีวัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ผักบุ้งน้ า 
คะน้า) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพืน้ที่ 
ประมาณ 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
 

2,200,000 

24 ปรับปรุงถนนสายบ้านคลอง
หนึ่ง หมู่ที่ 10 ต าบลไทร
ใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 

ปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลตกิคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,300 ตารางเมตร พร้อมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 18 
เมตร  

4,630,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลตกิคอนกรีต เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร (ขนมอบ มันรังนก) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นทีป่ระมาณ 
1,014 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
 

4,630,000 

25 ปรับปรุงถนนเลียบคลองล า
รางไทรใหญ่ ฝั่งตะวันตก หมู่
ที่ 6 เช่ือมต่อหมู่ที่ 7 ต าบล
ไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 775 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,824  ตารางเมตร  

5,194,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง กระท้อน) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ประมาณ 
2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

5,194,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 13/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400  ตาราง
เมตร 

3,000,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง กระท้อน) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่2,000 คน 
ผู้ประกอบการ 350 ราย เกษตรกร 150 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
 

3,000,000 

27 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยฤชุพันธ์ 4 
หมู่ที่ 3 ต าบลไทรใหญ่ 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,494 ตาราง
เมตร 

6,053,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง กระท้อน) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ประมาณ 
2,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

6,053,900 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 14/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ปรับปรงุถนนหินคลุกเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบา้นคลอง
หนึ่ง ซอยที่ 3 หมู่ที่ 10 
ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร 
งานเสาไฟฟูาแสงสว่างพลังงานแสงอาทติย์ 
จ านวน 5 ต้น 

3,920,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนถนนหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตและงานเสาไฟฟาูแสงสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย ์เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว มะมว่ง กระท้อน) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ครัวเรือนและประชาชนในพื้นที่ 600 ครัวเรือน 
และประชนชนในพื้นที่ใกล้เคียงจ านวน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   

3,920,000 

29 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กปูองกันตลิ่งเลียบคลอง
ล ารางไทรใหญ่ หมู่ที่ 6 
ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กปูองกนั
ตลิ่งเลียบคลองล ารางไทรใหญ่ หมู่ที่ 6 ถึง 
หมู่ที่ 7 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี ขนาดความยาว 494 เมตร  

10,000,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปูองกัน
น้ าท่วมขัง และการพังทลายของตลิ่ง รวมทั้งการ
ทรุดตัวของผิวจราจรในช่วงฤดูแล้งและเกิดความ
สะดวกในการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ใบบัวบก ถัว่ฝักยาว แตงกวา ใบ
กะเพรา) การปศุสัตว์ (สัตว์น้ า ปลา กุ้งกุลาด า) และ
เช่ือมต่อไปหลายหมูบ่้าน รวมถึงต าบลใกล้เคียง 
ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายได้ที่เคยได้รับ กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 1,280 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

10,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 15/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ปรับปรุงถนนเลียบคลองล า
รางไทรใหญ่ ฝั่งตะวันออก 
หมู่ที่ 7 - 10  ต าบลไทร
ใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

499,100 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง กระท้อน) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,580 คน 
และเป็นการสร้างานสร้างอาชพีให้กับแรงงานใน
พื้นที่ จ านวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

499,100 

31 ก่อสร้างทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยกระดับวัดปุาเลไลย์  
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยกระดับ 6 ช่วง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
629 ตารางเมตร รวมระยะทาง 233 เมตร 

1,315,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เป็นเส้นทางการเดินเท้าเช่ือมต่อเส้นทางท่องเท่ียว
รอบเกาะเกร็ด สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวและ
ประชาชน ให้มาเท่ียวเกาะเกร็ดมากขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและนักทอ่งเท่ียว 
2,000 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

1,315,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 16/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างทาง
สาธารณะ ซอยก านันคล้อง 
หมู่ที่ 5 

ติดต้ังเสาไฟ GALVANIZES STEEL PIPES 
สูง 6 เมตร พร้อมดวงโคมแผงโซล่าเซลล์ 
หลอด LED 30 w. รวมระยะทาง 740 เมตร 
จ านวน 23 จุด 

410,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างทางสาธารณะ สร้าง
มาตรฐานความปลอดภัยใหก้ับผู้เดินทางตลอดจน
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนจ านวน 1,600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

410,000 

33 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างทาง
สาธารณะ ซอยบ้านนายโกมิ
นทร์ หมู่ที่ 5 

ติดต้ังเสาไฟ GALVANIZES STEEL PIPES 
สูง 6 เมตร พร้อมดวงโคมแผงโซล่าเซลล์ 
หลอด LED 30 w.รวมระยะทาง 670 เมตร 
จ านวน 23 จุด 

410,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างทางสาธารณะ สร้าง
มาตรฐานความปลอดภัยใหก้ับผู้เดินทางตลอดจน
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนจ านวน 1,600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

410,000 

34 ก่อสร้างโปฺะทา่เทียบเรือปุา
ฝูาย หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะ
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างโปฺะทา่เทียบเรือปุาฝาูย ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 10 เมตร และสะพานลงโปะฺ
พร้อมชานพัก ขนาดกวา้ง 2 เมตร  
ยาว 12 เมตร  

2,694,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างโปฺะท่าเทียบเรือปุาฝูาย มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและนักทอ่งเท่ียว 
จ านวน 1,500 คน/วัน โดยสามารถใช้บริการท่าเรือ
ข้ามฝากไป-กลับสะดวกและปลอดภยั รวมถึง
ชาวบ้านและผู้ประกอบการมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

2,694,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 17/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,800 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาด 0.40 เมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

1,690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดบั) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 727 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

1,690,000 

36 ปรับปรุงถนนบ้านแหลม
กลาง (จากบริเวณวง
เวียนพร็อพเพอร์ตี้ หมู่ที่ 2 
ถึง ปากซอยบ้านแหลมกลาง 
หมู่ที่ 4) ต าบลคลองพระ
อุดม อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงถนนบ้านแหลมกลาง ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,050 ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ ์

1,556,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองพระอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว มะมว่ง ไม้ดอกไม้ประดับ) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ประมาณ 
3,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

1,556,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 18/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
เขตเทศบาลต าบลไทรน้อย 
บริเวณถนนเทศบาล 12 
ระหว่างถนนเทศบาล 7 ถึง
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่
ที่ 5 ต าบลไทรน้อย อ าเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเขตเทศบาลต าบลไทรน้อย บริเวณ
ถนนเทศบาล 12  ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 845 เมตร หนา 0.20 เมตร 

5,050,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ไทรน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะม่วง ไม้
ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ประชาชนใน
พื้นที่ จ านวน 1,000 คน เกษตรกร 200 คน 
ผู้ประกอบการ 100 ราย มีนักทอ่งเที่ยว 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

5,050,000 

38 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
หมู่บ้านโชคเจริญสองฝั่ง 
พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่
5 ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร หมู่บ้านโชคเจริญสองฝั่ง 

9,675,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ไทรน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะม่วง ไม้
ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นครัวเรือน 200 
ครัวเรือน ประชากรในพื้นที ่1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

9,675,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 19/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเขตเทศบาล
ต าบลไทรน้อย บริเวณประตู
คลองแอนถึงบ้านผู้ใหญ่จรัส
ริมคลองไทรน้อยพัฒนา 
(คลองแอน) หมู่ที่ 5 ต าบล
ไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.20 เมตร จาก
ประตูคลองแอนถึงบ้านผู้ใหญ่จรัสคลองไทร
น้อยพัฒนา  

7,460,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ไทรน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง กระท้อน ไม้
ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด และใช้สัญจรไป - มา สะดวกและ
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ครัวเรือนประชาชน 
วันละ 100 ครัวเรือน ประชากรในพื้นที ่800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

7,460,000 

40 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในเขตเทศบาลต าบล
ไทรน้อยบริเวณถนน
เทศบาล 4 หมู่ที่ 1  
ต าบลคลองขาวง อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนเทศบาล 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 
612 เมตร หนา 0.20 เมตร 

3,602,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ไทรน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะม่วง 
กระท้อน ไม้ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีกลุ่มเปาูหมายเป็น
ครัวเรอืน 300 ครัวเรือน ประชากรในพืน้ที่ 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ จ านวน 1,300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

3,602,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 20/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ปรับปรุงถนนซอยจารุศังข์ 2  
หมู่ที่ 3 ต าบลคลองพระอุดม 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาวรวม 307 
เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมหูช้าง หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,291 ตารางเมตร พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ ์

1,210,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองพระอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มะม่วง ไม้
ดอกไม้ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมาย ได้แก ่ประชาชนใน
พื้นที่เขตคลองพระอุดมจ านวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

1,210,000 

42 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวัดราษฎร-์วัด
อินทร ์ชุมชนวัดราษฎร์ -วัด
อินทร์ หมู่ที่ 1-2 อ าเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,115 ตาราง
เมตร และตีเส้นจราจร ขนาดกวา้ง 0.10 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
ยาว 314 เมตร  

2,645,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบางม่วง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว กระท้อน ไม้ดอกไม้
ประดับ) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวตามวัดวาอารามใน
เขตเทศบาลและสามารถช่วยลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนได ้กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
ผู้ประกอบการจ านวน 2,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

2,645,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 21/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมทับผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
ซอยวัดบางบวัทอง หมู่ที ่3 
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนาเฉลี่ย  
5 เซนติเมตร ถนนยาว 1,400 เมตร  
กว้าง 5 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
7,000 ตารางเมตร 

3,050,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอิฐ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าว มะม่วง ทุเรียน) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ลดอุบัติเหตุในการสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
3,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

3,050,000 

44 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการลาดยางแอล
ฟัสต์ติกทับหน้า หมู่ที่ 3 
เช่ือม หมู่ที่ 5 ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ
ลาดยางแอลฟัสต์ตกิส์ทับหน้า ยาว 40 เมตร  
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 

96,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอิฐ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการลาด
ยางแอลฟัสต์ติกส์ทับหน้า เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ทุเรียน) ของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และเพือ่ลด
อุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

96,000 



 เห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน้า 22/22 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการลาดยาง 
แอลฟัสต์ติกทับหนา้ หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ
ลาดยางแอลฟัสต์ตกิส์ทับหน้า ยาว 40 เมตร 
กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  

96,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอิฐ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการลาด
ยางแอลฟัสต์ติกส์ทับหน้า เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว มะมว่ง ทุเรียน) ของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   

96,000 

รวม 45 โครงการ 168,618,650  168,618,650 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 1/27 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดนนทบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และชุมชนบางกระสอ, ไทร
ม๎า, ทําอิฐ 

งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อความปลอดภยั 
ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงษ์เพชร 
- สะพานพระนั่งเกล๎า - ตํางระดับบางใหญํ 
ระหวําง กิโลเมตรที่ 10+635 - 12+080 
(สะพานพระนั่งเกล๎า) 1 แหํง โดยมีขอบเขต
การด าเนินงาน ดังนี้  
1. ติดต้ังเส๎นลดความเร็ว  
2. ผิวจราจรกันลื่น (Anti-Skidding)  
3. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
4. ติดต้ังป้ายจราจร 
5. ปรับปรงุระบบไฟฟ้าแสงสวําง (งาน
เปลี่ยนโคมไฟ 400 วัตต์ จ านวน 58 ดวงโคม) 
 

10,000,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ทางหลวง เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย
ให๎กับผู๎ใช๎เส๎นทาง แตํไมํแสดงให๎เห็นความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิน่และ
ชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน 

  

2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย 
ถนนสาย นบ.1002 แยก
ทางหลวงหมายเลข 9 - 
บ๎านหนองเพรางาย  
 

กํอสร๎างปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนน
สาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - 
บ๎านหนองเพรางาย อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีขอบเขตด าเนินงาน 
ดังนี้ 
1. ติดต้ังป้ายเตือนความเร็ว (Your Speed 
Sign) ชนิด Overhead 
2. ปรับปรุงผิวเพิ่มความเสียดทานดว๎ย
วิธีการใช๎ระบบฉีดน้ าแรงดันสูงพิเศษ  
(Ultra Head Pressure) 
3. ทาวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต๎านทาน 
การล่ืนไถล (Red Anti Skid) 
 

25,820,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
นนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
จุดเสี่ยงอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความ
ปลอดภัยใหก๎ับผู๎ใช๎เส๎นทางทั่วไป ไมํแสดงให๎เห็น
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 2/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสวําง 
ถนนสาย นบ.3003  
แยกทางหลวงหมายเลข 
340 - บ๎านลาดบัวหลวง 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสวําง ถนนสาย นบ. 
3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 -  
บ๎านลาดบัวหลวง อ าเภอไทรน๎อย  
จังหวัดนนทบุร ี

9,244,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
นนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสวํางถนนทางหลวง เพื่อความปลอดภัย
ให๎กับผู๎ใช๎เส๎นทางทั่วไป ไมํแสดงให๎เห็นความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของ
หนํวยงาน 
 

  

4 ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย 
ถนนสาย นบ.1020  
 

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย  
นบ.1020 ถนนนครอินทร์ อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 1 แหํง โดยมขีอบเขตงาน 
ดังนี้ 
1. ติดต้ังระบบควบคุมการใช๎ความเร็วบน
ทางหลวงพร๎อมจอประชาสัมพันธ ์
2. ทาวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต๎านทานการ
ลื่นไถล (Red Anti Skid) 
3. ทาสัญลักษณ์บนผิวทางด๎วยสีโคลด์
พลาสติก (Cold Plastic)  
4. ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 

8,288,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
นนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
จุดเสี่ยงอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความ
ปลอดภัยใหก๎ับผู๎ใช๎เส๎นทางทั่วไป ไมํแสดงให๎เห็น
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน 

  

5 ปรับจุดเสี่ยงอันตราย  
ถนนสาย นบ.3030  
 

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย  
นบ.3030 ถนนชัยพฤกษ ์อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 1 แหํง โดยมขีอบเขตงาน 
ดังนี้ 
1. ติดต้ังระบบควบคุมการใช๎ความเร็วบน
ทางหลวงพร๎อมจอประชาสัมพันธ ์
2. ทาวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต๎านทานการ
ลื่นไถล (Red Anti Skid) 
3. ทาสัญลักษณ์บนผิวทางด๎วยสีโคลด์
พลาสติก (Cold Plastic)  
4. ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 

7,738,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
นนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
จุดเสี่ยงอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความ
ปลอดภัยใหก๎ับผู๎ใช๎เส๎นทางทั่วไป ไมํแสดงให๎เห็น
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 3/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 เสริมสร๎างความปลอดภัย
นักทํองเที่ยว วัดปรมัยยิกา
วาส และชุมชนเกาะเกร็ด  

งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อความปลอดภยั  
ทางหลวงหมายเลข 306 ตอน แคราย - 
คลองบ๎านใหมํ ระหวําง กิโลเมตรที่ 12+745 - 
13+350 (อุโมงค์ปากเกร็ด) ปริมาณงาน  
1 แหํง  
โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้ 
1. ติดต้ังเส๎นลดความเร็ว 
2. ผิวจราจรกันลื่นเพิ่มความฝืดให๎ผิวจราจร 
3. อุปกรณ์กั้นแสงยานพาหนะ 
4. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 
 

8,000,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ทางหลวง เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย
ให๎กับผู๎ใช๎เส๎นทางทั่วไป ไมํแสดงให๎เห็นความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของ
หนํวยงาน   

7 เสริมสร๎างความปลอดภัย
นักทํองเที่ยว ทางไป 
วัดสะพานสูง, วัดทําเกวยีน 

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 
345 ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ระหวาํง
กิโลเมตรที่ 3+200 - 5+350 (ด๎านขวาทาง) 
ปริมาณงาน 1 แหํง ต าบลคลองขํอย  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

12,500,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานเสริมผิว
แอสฟัลต ์ซ่ึงไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความจ าเป็น
เรํงดํวนของโครงการ และไมํแสดงให๎เห็นความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของ
หนํวยงาน 
 

  

8 กระตุ๎นเศรษฐกิจวิถีชีวิต
สายน้ าเช่ือมโยงเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวแมํน้ าเจา๎พระยา 

ลํองเรือทํองเท่ียวและสามล๎อทํองเท่ียว      
 - จ๎างเหมาบริการเรือกลล าน้ า 
 - จ๎างเหมาบริการสามล๎อถีบในพื้นที่ 
จังหวัดนนทบุร ี 
 - จ๎างเหมาจัดท าระบบการจองเข๎ารํวม
โครงการ  
 - จัดท าสื่อประชาสัมพันธโ์ครงการฯ  

3,600,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานการทอํงเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ๎างเหมา 
จัดกิจกรรมลํองเรือทํองเท่ียวและสามลอ๎ทํองเท่ียว 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมงานจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาย นบ.3003 
แยกทางหลวงหมายเลข 
340 - บ๎านลาดหลวง  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 
นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - 
บ๎านลาดบัวหลวง อ าเภอไทรน๎อย จังหวดั
นนทบุรี โดยเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว๎าง 7 เมตร หนา 
0.23 เมตร ไหลํทาง กว๎างข๎างละ 2 เมตร 
และงานระบบระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทํอระบายน้ ามีขนาดเส๎นผํานศูนยก์ลาง  
1 เมตร บํอพักขนาด 1.30 x 1.50 เมตร 
พร๎อมฝาทํอเหล็กทอํรางวี กวา๎ง 1.50 เมตร 
หนา 0.23 เมตร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสวําง 
ระยะทาง จากกิโลเมตรที่ 5+260 ถึง 
กิโลเมตรที่ 5 + 655 รวมระยะทาง  
0.395 กิโลเมตร 
 
 
 

13,700,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
นนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนน ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความจ าเป็นเรํงดํวนของ
โครงการ และไมํแสดงให๎เห็นความเชื่อมโยงสูํการ
แก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชนที่
ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 

  

10 สํงเสริมการประกอบอาชพี
ด๎วยผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
"บางใหญํสร๎างมูลคํา 
ผักตบชวาสร๎างอาชีพ 
(Water Hyacinth, Better 
Living in Bangyai)" 

1. ฝึกอบรมอาชพี 35 คน  
 1.1 ฝึกอบรมการแปรรูปผักตบชวาสูํ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎  
 1.2 ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  
ณ วิสาหกิจชุมชน อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม  
 1.3 ประชุมมอบหมายการปฏบิัติงาน  
 1.4 ออกแบบบรรจุภัณฑ์/โลโก ๎
2. จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุฝึกอาชพี  
3. อบรมการตลาดออนไลน์  
 
 
 
 

452,100 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
สํงเสริมการประกอบอาชพี ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งโครงการไมํมีบันทึกตกลงผ๎ูรับมอบครุภัณฑ์ 
ที่ได๎จากการด าเนินโครงการ    
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ตามกลุํมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(Cluster) 

(วงเงินรวม 10,092,800 บาท)       

  กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ๎ูผลิต 
ผู๎ประกอบการชุมชน จ านวน 2 รุํนๆ ละ  
60 คน รวม 120 คน 

492,800 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการที่มีผ๎ูเข๎ารํวมฝึกอบรมจ านวนมาก 
ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํ
สอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 
 

 

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2.1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 120 
ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถปรับการด าเนิน
กิจกรรมเป็นการพัฒนาผํานระบบออนไลน์ 
 2.2 สํงเสริมชํองทางตลาดให๎กับผู๎ผลิต
ผู๎ประกอบการชุมชน ซ่ึงเช่ือมโยงชํองทาง
การตลาดออนไลน์จากกจิกรรมที่ 1 
 2.3 ทดสอบตลาดให๎กับผู๎ผลิต 
ผู๎ประกอบการ และชุมชน จ านวน 120 
ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถปรับรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรม Virtual fair  

9,600,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ไมํแสดงถึงการสร๎างงาน
สร๎างอาชีพภายหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน 
และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น 

 

12 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ประกอบการสํูชํองทาง
การตลาดออนไลน ์
  

(วงเงินรวม 6,000,000 บาท)       

  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์  
โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์และน าผลิตภัณฑ์ 
ที่ผํานการคัดเลือกมาพัฒนา จ านวน 120 
ผลิตภัณฑ์ โดยปรับรูปแบบการด าเนินงาน
เป็นลักษณะออนไลน์ 

3,000,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ไมํแสดงถึงการสร๎างงานสร๎างอาชีพ
ภายหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน และไมํได๎
แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที ่2 กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพในการ
เป็นผู๎ประกอบการด๎านชํองทางการตลาด
ออนไลน์ กลุํมเป้าหมาย 100 คน  
จ านวน 2 รุํนๆ ละ 3 วัน 

600,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมที่มี
ผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น รวมทั้งไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 
อาจไมํสามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 
 

 

  กิจกรรมที ่3 พัฒนาจัดท า platform 
ชํองทางการตลาดออนไลน์ 1 platform 
โดยออกแบบและจัดท า platform ที่
สามารถใช๎งานได๎ทั้งในระบบปฎิบัติการ IOS 
Android และมีผู๎ดูแลรองรับการใช๎งาน 

400,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
จัดท า platform ชํองทางการตลาดออนไลน์ ไมํได๎
แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความค๎ุมคําของการด าเนินงานของโครงการ 

 

  กิจกรรมที ่4 การจัดท าชอํงทางการ
ประชาสัมพันธแ์ละจ าหนํายผลิตภัณฑ์
จังหวัดนนทบุรีผํานชํองทางออนไลน ์โดย 
จัดกิจกรรมเป็นการแสดงสินค๎าผู๎ที่สนใจ 
แสกน QR Code เพื่อเลือกซ้ือสินค๎า 

2,000,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท า
ชํองทางการประชาสัมพันธ์และจ าหนาํยผลิตภัณฑ์
จังหวัดนนทบุรีผํานชํองทางออนไลน ์และไมํได๎
แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความค๎ุมคําของการด าเนินงานของโครงการ 

 

13 STREET TOP OTOP 
นนทบุรี  

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมพธิีเปิดงาน จ านวน  
2 ครั้ง ในบริเวณสถานที่การจัดการงาน  
กิจกรรมที่ 2 การแสดงและจัดจ าหนาํย / 
สาธิตภูมิปัญญา OTOP จ านวน 2 ครั้ง โดย
การจ าลองเป็นถนนสายวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม
ชํองทางการจ าหนาํยสินค๎าและบริการ  
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรํอัตลกัษณ์  
ความสวยงาม และวิถีชวีิตของชุมชน 
สํงเสริมการจ าหนํายอาหารและผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ให๎กับผู๎ผลิต 
 

5,000,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแสดงและ
จ าหนํายสินค๎าขนาดใหญํที่มีผู๎เข๎ารํวมงานจ านวน
มาก ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํ
สามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 7/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ยกระดับประสิทธิภาพทาง
หลวง เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ผลผลิต ด๎านการเกษตร
ชุมชนวัดสโมสร  
วัดคลองขุนศรี ต าบลขุนศรี  
อ าเภอไทรน๎อย  
จังหวัดนนทบุร ี
 

งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวําง ทางหลวง
หมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน 
ระหวําง กิโลเมตรที่ 33+700 - 41+560 
(เป็นชํวงๆ)  ปริมาณงาน 1 แหํง 

7,000,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ไฟฟ้าและแสงสวาํงทางหลวง เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนผู๎ใช๎เส๎นทาง ไมํแสดงให๎เห็นความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของ
หนํวยงาน 

 

15 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
"การขับเคลื่อนการทํองเท่ียว
ภายใต๎สภาวะการแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019"  
จังหวัดนนทบุร ี

จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารด๎านการ
ทํองเที่ยวเพื่อให๎เกิดการบูรณการรํวมกนั 
ในการวิเคราะห์และหารือในเชิงพื้นที ่6 ครั้ง 
ในพื้นที่ 6 อ าเภอ สูํการแกป๎ัญหาและ
ชํวยเหลือผู๎ประกอบการด๎านการทํองเท่ียว
ให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้น และเพื่อให๎ได๎ข๎อมูล 
ในพื้นที่เชิงลึก ครั้งละ 50 คน 
 

120,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานการทอํงเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการที่มีผ๎ูเข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. 

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 8/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ฝึกอบรมอาชพีท าเงิน  
สร๎างงาน สร๎างรายได๎  
อยํางยั่งยืน ส าหรับประชาชน
ที่ตกงานและไมํมีอาชีพ 
ขาดรายได ๎ได๎รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19  

(วงเงินรวม 19,183,800 บาท) 
ฝึกอบรมอาชพีส าหรับประชาชนที่ตกงาน
และไมํมีอาชีพขาดรายได ๎ได๎รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 จ านวน 9 อาชีพ 
4 รุํนๆ ละ 20 คน (2,960 คน) แบํงกลุํม
เพื่อประกอบอาชีพ 4 กลุํมๆ ละ 5 คน  
เพื่อท าธุรกจิรับงานบริการ เชํน ติดต้ังและ
ล๎างเครื่องปรับอากาศ ติดต้ังกล๎องวงจรปิด 
เมื่ออบรมแล๎วทางวิทยาลยัฯ จะสร๎าง
แอปพลิเคชั่นรับงานให๎ประชาชนที่ผําน 
การอบรมออกไปรับงานจริง โดยคําจ๎าง 
จะให๎ผู๎เข๎าอบรมร๎อยละ 80 และร๎อยละ 20 
เป็นคําบริหาร โดยวิทยาลัยจะให๎เบิก
ครุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องมือให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรม 
ยืมไปประกอบอาชีพ และถ๎าผู๎เข๎ารํวมอบรม
จะไปประกอบอาชพีเป็นของตัวเอง 
วิทยาลยัฯ จะมีเงินก๎อนหนึ่งให๎ขอยืมไป
ลงทุน (ได๎รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการ
ฝึกอบรมและมีหนังสือการรับมอบครุภณัฑ์) 
 

          

  กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 4 รุํนๆ ละ 20 คน  
โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แก ํ
1. ชุดฝึกปฎิบัติการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 
ขนาด 30 KW   
2. ชุด Hi Power 425-455 Watt *144 เซลล์   
3. ชุด Smart String Inverter ขนาด  
60 กิโลวัตต์ 1 ชุด   
4. ชุดแสดงผลสัญญาณภาพผํานจอรับภาพ 
1 ชุด   
5. ชุดเครื่องมือในการถอดประกอบและ
ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ 1 ชุด  
 

4,100,000 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ทางการศึกษา  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 9/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที ่2 งานสร๎างอาชีพล๎างและซํอม
บ ารุงเครื่องปรับอากาศ ขนาดตาํงๆ 4 รุํนๆ 
ละ 20 คน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แก ํ
1. ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน
ชนิดติดผนัง 4 ชุด  
2. ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน
ชนิดตั้งแขวน 4 ชุด  
3. แคลมป์–ออนมิเตอร์แบบตัวเลข 4 เครื่อง  
4. แมนิโฟลด์เกจ 4 เครื่อง  
5. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 4 เครื่อง  
6. ไขควงเช็คไฟ 4 อัน  
7. ปั๊มน้ าแรงดันสูง 4 เครื่อง 
8. โบเวอร์ 4 เครื่อง  
9. เครื่องมือชํางพื้นฐาน 4 กลํอง  
10. ผ๎าใบล๎างแอร์ 4 ผืน  
11. ผ๎าไมโครไฟเบอร์ 1 แพ็ค  
12. ชุดเครื่องมือถอดประกอบและท าความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ  
 

1,194,400 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 
อาจไมํสามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ทางการศึกษา  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 10/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพในการ
เป็นผู๎ประกอบการด๎านชํองทางการตลาด
ออนไลน์ 4 รุํนๆ ละ 20 คน โดยจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ได๎แกํ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 21 ชุด  
2. อุปกรณ์ท าหน๎าที ่Router+Load 
blance + Firewall 1 ชุด  
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switching) 
ขนาด 24 ชํอง 1 ชุด 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร๎สาย (Access 
Point) 1 ชุด 
5. สาย Patch Cord แบบ Cat6 50 เส๎น  
6. ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบระบบ
คอมพิวเตอร์ 21 ชุด 
7. ชุดเครื่องเสียงพร๎อมล าโพง 1 ชุด  
8. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู  
2 เครื่อง 
9. งานติดต้ังระบบไฟฟ้าระบบเครือขําย  
1 ระบบ  
10. ชุดเครื่องมือชํางเดินระบบเครือขําย
ออนไลน์  
 

2,248,800 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ทางการศึกษา  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 11/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที่ 4 อาชีพการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
4 รุํนๆ ละ 20 คน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แก ํ
1. ชุดกล๎องวงจรปิด 21 ชุด  
2. ชุดอุปกรณ์บันทึก 21 ชุด  
3. ชุดอุปกรณ์เช่ือมตํอกระจายสัญญาณ 
 21 ชุด  
4. สมาร์ททีวีพร๎อมอุปกรณ์ติดต้ัง 1 ชุด 
5. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ 21 ชุด  
6. ชุดซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง 21 ชุด  
7. ชุดเครื่องเสียงพร๎อมล าโพงประจ า
ห๎องฝึกอบรม 1 ชุด 
8. สายสัญญาณเชื่อมตํอระบบเครือขําย
กล๎องวงจรปิด 10 ม๎วน  
9. ชุดเครื่องมือชํางในงานการติดตั้งและเดิน
ระบบกล๎องวงจรปิด  
 

1,223,400 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ทางการศึกษา  

 

  กิจกรรมที ่5 งานสร๎างอาชีพอากาศยานไร๎
คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตรแปลงใหญํ  
4 รุํนๆ ละ 20 คน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แก ํ
1. ชุดฝึกปฎิบัติการอากาศยานไร๎คนขับ 3 ชุด  
2. ชุดอุปกรณ์ชาร์จเจอร์ 3 ชุด 
3. ชุดกล๎องบันทึกภาพติดต้ังบนอากาศยาน
ไร๎คนขับ ขนาดเลนส์ 123 องศา 3 ชุด  
4. ชุดควบคุมอากาศยานไร๎คนขับ จอ  
5.5 นิ้วความถี่ 2.4/5.8 GHz 3 ชุด 
5. ชุดเครื่องมือชํางส าหรับการซํอม
บ ารุงรักษา 3 ชุด  
6. ชุดแสดงผลสัญญาณภาพผํานจอรับภาพ  
1 ชุด  
 

1,120,000 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ทางการศึกษา  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 12/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที ่6 งานสร๎างอาชีพเกษตรวถิีใหมํ 
ศูนย์เรียนรู๎ชุมชนสูโคกหนองนาโมเดล  
4 รุํนๆ ละ 20 คน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แก ํ
1. ชุดปฎิบัติการสะพานเหล็กแบบแยกสํวน
ถอดประกอบได๎ กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 12 เมตร 1 ชุด  
2. ชุดฝึกอุปกรณ์ยํอย/บด/อัด/ยํอยเศษกิ่ง
ไม๎ ใบไม๎ 1 ชุด (84,600 บาท) 
3. ชุดฝึกผสม/คลุกดิน เอนกประสงค์ 1 ชุด  
4. ชุดฝึกพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลําเซลล์  
1 ชุด  
5. ชุดปฎิบัติการเครื่องกลการเกษตร/ตัก/
ลอก/ขุด ปรับพื้นที่ 1 ชุด  
6. ชุดปฎิบัติการเครื่องกลเติมอากาศใน
แหลํงน้ า 10 ชุด  
7. ชุดปฎิบัติการเครื่องกลตัดแตํง หญ๎า  
วัชพืช การเกษตร 
8. หัวเช้ือเกษตรอินทรีย ์10 ชุด  
 

2,490,000 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ทางการศึกษา  

 

  กิจกรรมที่ 7 รถเข็นสร๎างอาชีพท าเงินสูํชุมชน 
โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แก ํ
1. รถเข็นเคลื่อนที่ประกอบอาชพีขายอาหาร
ตามสั่ง 20 คัน  
2. ชุดระบบไฟฟ้าจากโซลําเซลล์  
3. ชุดระบบจํายน้ าปะปา  
4. ชุดครัวร๎อนและอุปกรณ์ประกอบอาหาร  
5. ชุดตู๎โชว์วัตถุดิบอาหาร 
 

898,400 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ทางการศึกษา  

 

  กิจกรรมที ่8 เสริมสร๎างความรู๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านงบประมาณ 1,600 คน  
4 รุํนๆ ละ 400 คน  

5,000,000 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
 

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 13/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที ่9 การลดคําใช๎จําย/เพิ่มรายได๎ 
ในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
800 คน 4 รุํนๆ ละ 200 คน 

908,800 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
 

 

17 การสํงเสริมและพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานยุคใหมํให๎กับ
ผู๎สูงอาย ุ

ฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานยุคใหมํใหก๎ับผู๎สูงอาย ุ
 
  

1,953,620 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนนทบุร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
 

 

18 สํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ด๎านอาชีพของคนพิการและ
ผู๎ดูแลคนพิการ "การอบรม
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หรือ
การปลูกผักแบบไมํใช๎ดิน
เบื้องต๎น" 

จัดอบรมปลูกผักไฮโดรโปนกิส์ หรือการปลูก
ผักแบบไมํใช๎ดินเบื้องต๎น" 
   

619,320 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนนทบุร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมปลูก
ผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่มีกลุํมเป้าหมายเปน็คนพิการ
และผู๎ดูแลคนพิการ ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และอัตราคําใช๎จาํยไมํเป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง   
             

 

19 เยาวชนคนรํุนใหม ํดูแล
ผู๎สูงอายุ ใสํใจคนพิการ 

จัดอบรมและจา๎งงานเยาวชนคนรํุนใหมดํูแล
ผูส๎ูงวัยใสํใจคนพิการ 
    

2,887,600 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนนทบุร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
จ๎างงานเยาวชนให๎ดแูลผู๎สูงอาย ุไมํได๎แสดงให๎เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และอัตราคําใช๎จําย 
ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง                               
                      

 

20 จัดกิจกรรมสํงเสริมชํองทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สูํ Road Show OTOP 

กิจกรรมที ่1 จัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  

4,000,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดมหกรรม
ขนาดใหญํที่มีผู๎เข๎ารํวมงานจ านวนมาก และไมํ
สอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 14/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชุมชน วัดทองสะอาด 

งานไฟฟ้าแสงสวําง ทางหลวงหมายเลข 9  
ตอน คลองบางไผํ - คลองบางหลวง 
ระหวําง กิโลเมตรที่ 50+988 - 52+452 
ปริมาณงาน 1 แหํง 

8,600,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวํางถนนทางหลวง ที่เกิดประโยชน์ตํอประชาชน
ทั่วไป ไมํแสดงให๎เห็นความเชื่อมโยงสูํการแก๎ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชนทีช่ัดเจน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

 

22 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชุมชน ละหาร ทางหลวง
หมายเลข 340 ตอน บางบวั
ทอง - ลาดบัวหลวง ระหวําง
กิโลเมตรที่ 0+700 - 2+500 
 

งานไฟฟ้าแสงสวําง ทางหลวงหมายเลข 340 
ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ระหวาํง 
กิโลเมตรที่ 0+700 - 2+500 ปริมาณงาน  
1 แหํง 

10,000,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวํางถนนทางหลวง ไมํแสดงให๎เห็นความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของ
หนํวยงาน 

 

23 สํงเสริมและสนับสนุน
ผู๎ประกอบการภายใต๎แบ
รนด์ นนทบุรีการันตี 
(Nonthaburi Guarantee) 
จังหวัดนนทบุร ี

กิจกรรมที ่1 ประชาสัมพันธ์แบรนด์นนทบุรี 
การันตี 
- คําซ้ือเวลาชํวงเวลาออกอากาศ 2 ครั้ง 
- คําจัดท าและผลิตวิดีโอเผยแพร ํ1 งาน 
- คําจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ 1 งาน 
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ ์
- คําซ้ือเวลาชํวงเวลาออกอากาศ 1 ครั้ง 
- คําจัดท าและผลิตวิดีโอเพื่อเผยแพรํ 1 งาน  
- คําจ๎าง Influencer/Blogger ที่มียอด
ติดตามเกิน 200,000 คน จ านวน 8 งาน 
กิจกรรมที่ 3 จัดมหกรรมสํงเสริมการขาย 
10 วัน  
 

8,930,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานการทอํงเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธอ์อกอากาศทางทีว ีและจัดงาน
มหกรรมสํงเสริมการขายสินค๎าที่มีผู๎เข๎ารํวมงาน
จ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํ
การแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน 
และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 15/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 สร๎าง “ผู๎น าหรือคนต๎นแบบ
การทํองเท่ียวชุมชนเชิง
อนุรักษ์” 

1. จัดท ามาตรฐานผู๎น าการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
2. จัดท าเกณฑ์การประเมินผ๎ูน าการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน 
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมิน
และคัดเลือกผู๎น าการทอํงเที่ยวโดยชุมชน 
4. จัดท าสิ่งพิมพ์เกณฑ์คัดเลือกผู๎น า/สมัคร
เป็นผู๎น าการทํองเท่ียวโดยชุมชน 
5. คัดเลือกผู๎น าการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
6. อบรม 50 ชุมชนๆ ละ 20 คน 
7. จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกยีรติคุณ 
8. จัดท ามาตรฐานผู๎น าการทํองเท่ียว 
9. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
10. ท าเครื่องมือสํงเสริมการตลาด 
 

4,490,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานการทอํงเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมที่มี
ผู๎เข๎ารํวมการอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจ
ไมํสามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 
   

 

25 สํงเสริมการมีงานท า  
พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 

1. เสริมทักษะพัฒนาเพิ่มเติมของศักยภาพ
แรงงาน 
2. สร๎างสรรค์เพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ 
ให๎แกํตนเอง 
3. จัดมหกรรมการขายสินค๎าเพื่อชวํยเหลือ
ผู๎ประกอบการ 
4. ประชาสัมพันธโ์ครงการ  
 

13,500,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานแรงงาน
จังหวัดนนทบุร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดมหกรรม
ขายสินค๎าที่มีผู๎เข๎ารวํมงานจ านวนมาก และไมํได๎
แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎อง
กับสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งโครงการขาดเอกสาร 
TOR และใบเสนอราคา   
                             

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 16/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ประกวดภาพถาํยเพือ่การ
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ทํองเที่ยว ภายใต๎ concept 
"Unseen เมืองนนท์  
ที่คนต๎อง Seen" 

กิจกรรมที ่ 1 จัดประกวดภาพถาํยในหวัข๎อ 
“Unseen เมืองนนท์ ที่คนต๎อง Seen”  
 1.1 จัดท าเกณฑ์การประกวด 
 1.2 จัดให๎มีคณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
เพื่อตัดสินการประกวด 
 1.3 รวบรวมผลงานไมํน๎อยกวํา 30 ผลงาน 
 1.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาการประกวด ประเภทละ 5 ผลงาน 
จ านวน 2 ประเภท 
 1.5 จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานของผู๎ที่ผําน
เข๎ารอบ จ านวน 10 ผลงาน และ
คณะกรรมการฯ พิจารณาหาผู๎ชนะเลิศ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมมอบรางวัล  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชาสัมพันธภ์าย
ถํายที่ชนะการประกวด  
 

1,000,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการประกวด
ภาพถาํยเพือ่การประชาสัมพันธ ์แตํไมํแสดงถึงการ
สร๎างงานสร๎างอาชีพภายหลังการจัดกิจกรรมที่
ชัดเจน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํ
การแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และไมํ
มีความจ าเป็นเรํงดํวน  

 

27 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และชุมชนบางรักใหญ ํ

งานก าแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 
302 ตอน สะพานพระนั่งเกล๎า - ตํางระดับ
บางใหญํ กิโลเมตรที ่14+730  
ปริมาณงาน 1 แหํง 

3,000,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานก าแพงกัน
เสียงทางหลวง ซ่ึงไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความจ าเป็น
เรํงดํวนในการด าเนินโครงการ และไมํแสดงให๎เห็น
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน 
 

 

28 ยกระดับประสิทธิภาพทาง
หลวงเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ผลผลิตด๎านการเกษตร ทาง
ไปวัดสะพานสูง, วัดทําเกวียน 

งานไฟฟ้าแสงสวําง ทางหลวงหมายเลข 345 
ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ระหวาํง 
กิโลเมตรที่ 0+600 - 6+950 (เป็นชํวงๆ) 
ปริมาณงาน 1 แหํง 

12,000,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวํางทางหลวง ที่เกิดประโยขน์ตํอประชาชน
ทั่วไป ไมํแสดงให๎เห็นความเชื่อมโยงสูํการแก๎ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชนทีช่ัดเจน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

 

29 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลคําสินค๎าดีเดํนในชุมชน 

กิจกรรมที ่1 อบรมให๎ความรู๎การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของ
กลุํมอาชีพของตนเอง (15 คน รวม 6 ครั้ง)  

265,500 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎า ไมํแสดงถึง
การสร๎างงานสร๎างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 
และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น 
 

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 17/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 สํงเสริมประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์การทํองเท่ียว
จังหวัดนนทบุร ี

1. ผลิตสื่อโทรทัศน์ ยาว 3 - 5 นาที
ออกอากาศผํานสือ่โทรทัศน์ รายการทวี ี
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน 
โดยน าเสนอด๎าน วาไรต้ีผสมผสานการ
ทํองเที่ยว การทํองเท่ียวชุมชน แหลํง
ทํองเที่ยวตํางๆ สินค๎าและบริการด๎านการ
ทํองเที่ยว และประชาสัมพันธ์บนชํองยทููป 
2. ผลิตสปอตโทรทัศน์ 30 วินาที จ านวน 1 
เร่ือง เผยแพรํทางโทรทัศน์ 20 ครั้ง และ
น าไปประชาสัมพันธ์บนชํองยูทูป 
 

6,256,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานการทอํงเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิตส่ือ
และสปอตโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว 
ไมํได๎แสดงถึงความจ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนิน
โครงการ และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํ
การแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน 

 

31 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร
อยํางยั่งยืน 

1. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร  
2. การสนับสนุนปัจจยัปรับปรุงภูมิทัศน ์
3. การสนับสนุนปัจจยัการผลิต  
4. ประชาสัมพันธ ์ 
5. ประเมินผล  

2,219,960 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ เป็นไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ที่มีผู๎เข๎ารํวมการอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่น และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งโครงการขาดใบเสนอราคา รูปแบบรายการ 
ปร.4 ปร.5 
               

 

32 พัฒนาศักยภาพการผลิต
สัตว์น้ าเพื่อเยยีวยาเกษตรกร
ซ่ึงได๎รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid - 19) 
 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP โดยมกีาร
ตรวจรับรองมาตรฐาน และจ๎างเหมาจัดท า
ป้ายรับรองฟาร์ม จ านวน 30 ฟาร์ม 

391,080 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานประมงจังหวัด
นนทบุร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และโครงการขาดใบเสนอราคา                                                          

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 18/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

เชิญสื่อมวลชนในพื้นที่อื่นมาทํองเที่ยวใน
จังหวัดนนทบุร ี
 - ประชุมเตรียมความพร๎อม 6 ครั้ง 
 - Survey เส๎นทางทํองเที่ยว 6 เส๎นทาง 
- จัดท าแผนเส๎นทางทํองเที่ยว (Press Tour)  
 - จัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมเส๎นทาง
ทํองเที่ยว และผู๎บริหารจังหวัดรํวมกิจกรรม 
 - ผลิตสื่อโทรทัศน์ 30 วินาท ี2 ชํองทาง  
4 ครั้ง 
 - ผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 3 ฉบับ 6 ครั้ง  
 - ผลิตสื่อวิทยุ 4 วัน / ผลิตสื่อวิทยุ 12 ครั้ง 
 - ผลิตสื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ 8 ครั้ง 
 - ผลิตสื่อออนไลน์ ภาษาอังกฤษ 4 ครั้ง 
 

5,862,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานการทอํงเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเชิญสื่อมวลชน
ในพื้นที่อื่นมาทํองเที่ยวในจังหวัดนนทบรุีจ านวน
มาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และ 
ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 

 

34 อบรมสํงเสริมอาชีพ  
การปลูกผักไฮโดรโปนกิส์ 
ต าบลทําอิฐ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

อบรมให๎ความรู๎และจัดท าแปลงสาธิตในการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์หมูํบ๎านละ 30 คน 
จ านวน 10 รุํน (รุํนละ 30 คน)  

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําอิฐ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งโครงการขาดใบเสนอราคา 
 

 

35 อบรมยกระดับทกัษะฝีมือ
แรงงานการซํอมรถ
มอเตอร์ไซค์ 

อบรมให๎ความรู๎และฝึกปฏิบัติในการซํอมแซม
และบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์หมูบํ๎านละ 
30 คน จ านวน 10 รุํน (รุํนละ 30 คน) 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําอิฐ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 
รวมทั้งโครงการขาดใบเสนอราคา 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 อบรมสํงเสริมอาชีพ การท า
เกษตรอินทรีย ์

อบรมให๎ความรู๎และฝกึปฏิบัติในการจัดท า
เกษตรอินทรีย์หมูํบ๎านละ 300 คน จ านวน 
10 รุํน (รุํนละ 30 คน) 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําอิฐ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ที่มีผู๎เข๎ารํวมเป็นประชาชนจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งโครงการขาดเอกสาร 
ใบเสนอราคา 
 

 

37 กํอสร๎างทางเดินเท๎า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยกระดับวัดเสาธงทอง  
หมูํที่ 6 ถึง มะขามทอง  
หมูํที่ 5 

กํอสร๎างทางเดินเท๎าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รวมพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 240 ตารางเมตร 

7,608,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเกาะเกร็ด 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎าง
ทางเดินเท๎า และกํอสร๎างเสาประติมากรรม และ 
ติดไฟฟ้าสํองสวํางโซลําเซลล์ LED ซ่ึงไมํแสดงให๎
เห็นถึงความเหมาะสมและความค๎ุมคําในการด าเนิน
โครงการ และไมํแสดงให๎เห็นความเชื่อมโยงสูํการ
แก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชนที่
ชัดเจน  

 

38 กํอสร๎างขุดเจาะบอํบาดาล 
หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านใหมํ 
อ าเภอบางใหญํ  
จังหวัดนนทบุร ี

กํอสร๎างขุดเจาะบอํบาดาล ในพื้นที่เอกชน 490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านใหม ํ

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎างขุด
เจาะบํอบาดาล  เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค แตํโครงการขาดใบอนุญาต
ขุดเจาะน้ าบาดาล 
 

 

39 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอลฟัสท์ติกคอนกรีต  
ชุมชนวัดเสาธงหิน หมูํที ่1 
ต าบลเสาธงหิน  
อ าเภอบางใหญํ  
จังหวัดนนทบุรี 
 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ตกิ ขนาด
กว๎าง 4-6 เมตร ยาว 350 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,750 ตารางเมตร 

741,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบลบางมํวง 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนน ไมํแสดงให๎เห็นความเชื่อมโยงสูํการแก๎ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชนทีช่ัดเจน 
รวมทั้งโครงการขาดเอกสารแบบรูปรายการ 

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 20/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชผักปลอดภยั และลด
ความเส่ียงจากการใช๎
สารเคมี 

กิจกรรมที ่1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมให๎ความรู๎การผลติ
พืชคุณภาพโดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การอารักขาพืช  
กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนปัจจัยการผลติ
ให๎แกํเกษตรกรที่รํวมโครงการ ได๎แกํ 
- ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดควบคุมและปลดปลํอย
อยํางช๎า 15,100 กระสอบ 
- สารธรรมชาติกระตุ๎นภูมิค๎ุมกันพืช  
ขนาด 1 ลิตร 4,100 ขวด 
- เมตาไลเซียม ขนาด 1 กิโลกรัม  
6,150 กระป๋อง 
- บิวเวอเรีย ขนาด 1 กิโลกรัม  
6,150 กระป๋อง 
- ไตโคเดอมา ขนาด 1 กิโลกรัม  
6,150 กระป๋อง 
- เช้ือแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเยนซีส  
ขนาด 1 ลิตร 6,150 ขวด  
- เช้ือแบคทีเรียบาซิลลัสซับทีลิส  
6,150 กระป๋อง 
- ผ๎าหํอไม๎ผลเคลือบสารนาโนเทคโนโลย ี
35000 เมตร 
กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผล 
 

35,605,100 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย และลด
ความเส่ียงจากการใช๎สารเคมี ที่มีผู๎เข๎าอบรมจ านวน
มาก และไมํแสดงให๎เห็นถึงความเหมาะสมและ
ความค๎ุนคําของการด าเนินโครงการ รวมทั้ง
งบประมาณสํวนใหญํเป็นการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต 

 

41 ฝึกอาชีพหลักการดูแล
ผู๎สูงอายุแบบขั้นสูงและการ
จัดหาตลาดแรงงานรองรับ 

1. ฝึกอบรมอาชพีหลักการดูแลผู๎สูงอายแุบบ
ขั้นสูงหรือประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูน
รายได๎ให๎แกํตนเองและครอบครัว หรือใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน (200 คน 10 วัน)  
2. จัดหาตลาดแรงงานรองรับเพื่อจัด
ประสบการณ์ด๎านอาชีพให๎กบัผู๎เข๎ารับ 
การอบรม  
 

1,910,920 เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมการฝึกอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่น และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 21/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ฝึกอาชีพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาชีพแมํบา๎น
คุณภาพในยุคดิจิทัล และ
การจัดหาตลาดแรงงาน
รองรับ 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมอาชีพแมํบา๎นคุณภาพ
ในยุคดิจิทัลหรือประกอบอาชพีเสริมเพื่อ
เพิ่มพูนรายได๎ให๎แกํตนเองและครอบครวั 
หรือใช๎ในชีวิตประจ าวัน แกํประชาชน 
จ านวน 200 ราย (50 คน 4 รุํน ) 
กิจกรรมที่ 2 จัดหาตลาดแรงงานรองรับเพื่อ
จัดประสบการณ์ด๎านอาชีพใหก๎ับผู๎เข๎ารบั
การอบรม แกํประชาชน 200 ราย 
 

1,664,920 เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอาชีพ 
ที่มีผุ๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. 

 

43 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และชุมชน บางคูเวียง  
ทําน้ าบางใหญ ํ

งานไฟฟ้าแสงสวําง ทางหลวงหมายเลข 
3902 ตอน คลองมหาสวัสดิ ์- คลองบางไผํ 
ระหวําง กิโลเมตรที่ 32+200 - 38+850 
ปริมาณงาน 1 แหํง 

12,000,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวําง เพื่อความปลอดภยัของประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางทั่วไป ไมํแสดงให๎เห็นความเชื่อมโยงสูํการ
แก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชนที่
ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

 

44 ฝึกอบรมทักษะคนไทย 4.0 
ให๎มีความสามารถท างานได๎
อยํางหลากหลาย ส าหรับ
ประชาชนที่ท างานในสถาน
ประกอบการ เป็นการ  
Up skill และ Re Skill  
 

(วงเงินรวม 33,452,180 บาท)            

  กิจกรรมที่ 1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ
เทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟา้พลังงาน
ใหมํ 4 รุํนๆ ละ 20 คน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ได๎แกํ 
1. ชุดปฏิบัติการฝึกยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน
ใหมํ 1 ชุด  
2. ชุดประแจบล็อคงานยานยนต์ไฟฟา้
พลังงานใหมํ 4 ชุด 
3. ชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าชอ็ต 4 ชุด  
4. ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้าดิจิตอล 4 ชุด 
5. ชุดเครื่องมืองานยานยนต์พื้นฐาน 4 ชุด  
6. ชุดอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 1 ชุด  

2,589,680 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมการฝึกอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและ 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎อง
กับสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํ
เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 22/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที ่2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ
ภาษาอังกฤษสื่อสารในงานอุตสาหกรรมและ
บริการ 4 รุํนๆ ละ 20 คน โดยจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ได๎แกํ 
1. ชุดฝึกนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารผํานสื่อ
การเรียนการสอนเสมือนจริงสมัยใหมํ 5 ชุด  
2. ชุดคอมพิวเตอร์ ชนิด Open Pluggable 
5 ชุด  
3. โปรแกรมฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผํานชุดนวัตกรรม 5 ชุด 
4. ชุดอุปกรณ์ติดต้ังระบบสื่อสาร 5 ชุด 
5. ชุดอุปกรณ์อื่นๆ 5 ชุด  
 

2,154,600 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมการฝึกอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํ
เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 23/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที ่3 ทักษะการพัฒนาอาชีพ
นักเขียนโปรแกรมในระบบอุตสาหกรรมการ
ผลิตอัตโนมัติ 4.0 4 รุํนๆ ละ 20 คน โดย
จัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แกํ 
1. ชุดระบบการจํายชิ้นงานอัตโนมัติ 1 สถานี  
2. ชุดระบบการตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ  
1 สถาน ี
3. ชุดระบบจัดคัดแยกผลผลิตอัตโนมัต ิ 
1 สถาน ี 
4. ชุดระบบประกอบชิ้นงานส าหรับหุํนยนต์
อุตสาหกรรม 1 สถาน ี
5. หุํนยนต์อุตสาหกรรม 6 D หรือชุดหยิบ
จับชิ้นงาน 1 สถาน ี 
6. ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองการท างาน
เสมือนจริง 1 ลิขสิทธิ ์ 
7. ชุดระบบสั่งการผําน IoT อุตสาหกรรม  
1 ชุด  
8. ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ 1 ชุด 
9. ชุดโต๏ะปฏิบัตกิาร 1 ชุด  
10. ชุดปั๊มลมขนาดไมํน๎อยกวํา 24 ลิตร 1 ชุด  
11. ชุดเครื่องมือในการถอดประกอบและ
ติดต้ังเพิ่มหรือลดสถานีในระบบการผลติ  
1 ชุด  
 

4,786,000 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมการฝึกอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํ
เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 24/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที่ 4 ทักษะการพัฒนาอาชีพ
นักเขียนโปรแกรมควบคุมหุํนยนตแ์ขนกลใน
งานอุตสาหกรรม 4 รุํนๆ ละ 20 คน โดย
จัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แกํ 
1. หุํนยนต์อุตสาหกรรม 3D Mouse 1 ชุด  
2. โปรแกรมควบคุมหุํนยนต์ในงาน
อุตสาหกรรม 2 ลิขสิทธิ ์ 
3. คอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยากรและส าหรับ
ผู๎เข๎ารับการอบรม 21 ชุด  
4. โต๏ะวางคอมพวิเตอร์พร๎อมเก๎าอี้ส าหรบั
วิทยากรและผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 21 ชุด  
5. ระบบไฟฟ้าและระบบเครือขําย 1 ระบบ  
6. เครื่องปรับอากาศ 2 ชุด  
7. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 1 ชุด  
 

4,786,000 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมการฝึกอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํ
เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

 

  กิจกรรมที ่5 ทักษะการพัฒนาอาชีพ
นักเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร CNC 
อัตโนมัติการผลิตในงานอุตสาหกรรม 4 
รุํนๆ ละ 20 คน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แกํ 
1. เครื่องกลึง CNC อัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง  
2. โปรแกรมชํวยการออกแบบสามมิต ิ
CAD/CAM 21 User จ านวน 1 ชุด  
3. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร๎อมเกา๎อี้  
21 ชุด  
4. โต๏ะวางคอมพวิเตอร์พร๎อมเก๎าอี้ 21 ชุด 
5. ห๎องปฏิบัติการ CNC ส าหรับฝึกอบรม
พื้นที่ 45 ตารางเมตร  
6. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง  
7. อุปกรณ์ประกอบอื่น 1 ชุด 
 

4,080,000 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมการฝึกอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํ
เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 25/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที ่6 ทักษะการพัฒนาอาชีพในงาน
ซํอมบ ารุงทางวิ่งรถไฟฟ้า 4 รุํนๆ ละ 20 คน 
โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ได๎แก ํ
1. ชุดฝึกปฏิบัติการทางวิ่งรถไฟฟ้าขนาด
ความกวา๎งราง 1.435 เมตร ความยาวราง
ไฟฟ้า 5 เมตร พร๎อมหมอนวางรางรถไฟ  
15 ทํอน และเครื่องอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง  
2. ชุดปฏิบัติการเชื่อมรางรถไฟแบบเทอร์มิต 
1 ชุด  
3. ชุดเฉือนรอยเช่ือมรางรถไฟฟ้า 1 ชุด  
4. ชุดบรรทัดวัดความกวา๎งรางรถไฟฟ้า 
ขนาด 1.435 เมตร และ 1 เมตร 
5. ชุดตรวจสอบรอยเช่ือมรางรถไฟฟ้า 1 ชุด  
6. ชุดเจียรไนรางรถไฟฟ้า 1 ชุด  
7. ชุดตัดรางรถไฟฟ้า 1 ชุด  
8. ชุดเจาะรางรถไฟฟ้า 1 ชุด  
9. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 1 ชุด 
 

3,979,900 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมการฝึกอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํ
เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

 

  กิจกรรมที่ 7 ทักษะการพัฒนาอาชีพงาน
ควบคุมหุํนยนต์ในงานเช่ือมอุตสาหกรรม 
4.0 4 รุํนๆ ละ 20 คน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ได๎แกํ 
1. หุํนยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6 D Mouse 
จ านวน 1 ชุด  
2. ชุดงานเช่ือมอุตสาหกรรม 1 ชุด  
3. โต๏ะวางชิ้นงานส าหรับการฝึกเช่ือม  
ขนาด 1x1 เมตร 1ชุด  
4. ฐานตั้งหุํนยนต์เชื่อม 1 ชุด  
5. คอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยากรและส าหรับ
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 11 ชุด  
6. โต๏ะวางคอมพวิเตอร์พร๎อมเก๎าอี้ส าหรบั
วิทยากรและผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 11 ชุด  
7. อุปกรณ์ประกอบในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 
1 ชุด 
 

6,606,000 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมการฝึกอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํ
เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 26/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  กิจกรรมที ่8 ทักษะการพัฒนาอาชีพงาน
ซํอมบ ารุงแขนกลอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรมการผลิต  
20 4 รุํนๆ ละ 20 คน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ได๎แกํ 
1. หุํนยนต์แขนกลในงานอุตสาหกรรมการ
ผลิต 6D Mouse จ านวน 1 ชุด 
2. โปรแกรมจ าลองการท างานของหุํนยนต์ 
1 ชุด  
3. ฐานตั้งหุํนยนต์อุตสาหกรรม 1 ชุด 
4. กริปเปอร์หยิบจับชิ้นงาน 1 ชุด  
5. ปั๊มลมขนาด 25 ลิตร 1 ชุด  
6. คอมพิวเตอร์ประมวลผลพร๎อมโต๏ะและ
เก๎าอี ้1 ชุด  
7. มิเตอร์วัดความตึงของสายพาน 1 ชุด  
8. ชุดตั้งคําแกนหุํนยนต์แบบอิเล๎กทรอนิกส์ 
1 ชุด  
9. ชุดเครื่องมือส าหรับงานซํอมหุํนยนต์
อุตสาหกรรม 6D 1 ชุด  
10. เครนส าหรับงานซํอมบ ารุงสามารถ
เคลื่อนย๎ายได๎และยกน้ าหนักได๎มากกวาํ  
1 ตัน 1 ชุด  
11. อุปกรณ์ประกอบในงานซํอมหุํนยนต์
อุตสาหกรรม 1 ชุด  
 

4,470,000 จังหวัดนนทบุร ี วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมการฝึกอบรมจ านวนมาก ไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งงบประมาณสํวนใหญํ
เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

 

45 มหกรรมงาน เสริมอาชีพ
แรงงานไทยด๎วยการใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การตลาดออนไลน์เพื่อมุํงสู ํ
4.0 และสอดรับเศรษฐกิจ
ยุควิกฤติโควิด-19 

1. จัดมหกรรมสร๎างงานเสริมอาชีพแรงงานไทย   
2. จัดอบรมทักษะฝีมอืแรงงาน  
3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ  

11,000,000 จังหวัดนนทบุร ี ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดนนทบุร ี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดมหกรรม
สร๎างงาน และฝึกอบรมที่มีผู๎เข๎ารวํมจ านวนมาก  
ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎อง
กับสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งโครงการขาดเอกสาร 
TOR และใบเสนอราคา 
            

 



 ไมํเห็นควรสนับสนุน นนทบุรี หน๎า 27/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 เสริมสร๎างความปลอดภัย
นักทํองเที่ยว ตลาดน้ า 
ไทรน๎อย 

งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 
3215 ตอน บางบัวทอง - ไทรน๎อย ระหวําง 
กิโลเมตร 13+100 - 14+000 ปริมาณงาน 
1 แหํง 

11,000,000 จังหวัดนนทบุร ี แขวงทางหลวงนนทบุร ี 1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งงาน
ไฟสัญญาณจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู๎ใช๎
เส๎นทางทั่วไป ไมํแสดงให๎เห็นความเชื่อมโยงสูํการ
แก๎ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชนที่
ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

 

รวม 46 โครงการ 349,685,900  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดสมุทรปราการ 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

สมุทรปราการ 750,975,299 134 748,944,300 53 312,660,253 81 436,284,047 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 1/25 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 เพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลอง
ส าโรง อ าเภอบางพล ี 
อ าเภอเมือง และอ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

เพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองส าโรง  
(จากประตูระบายน้ าบางพล ี- ประตูระบาย
น้ าอิมพิเรียลส าโรง) อ าเภอบางพล ี 
อ าเภอเมือง และอ าเภอพระประแดง  
ระยะทาง 12 กิโลเมตร  
กิจกรรมก าจัดวัชพืช ผักตบชวา  
และลอกตะกอนดิน 
- งานลอกตะกอนดิน 324,000 ลูกบาศก์เมตร 
- งานขนส่งระยะทาง 10 กิโลเมตร 
324,000 ลูกบาศก์เมตร 
- งานก าจัดวัชพืชและ ผักตบชวา 15,000 ตัน 
- งานขนส่งระยะทาง 10 กิโลเมตร 15,000 ตัน 
 

27,000,000 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก าจัดวัชพืช ผักตบชวาและลอกตะกอนดิน เพื่อ
กักเก็บปริมาณน้ าในฤดูฝน และเพิ่มการระบายน้ า
ในฤดูน้ าหลาก เรือสัญจรได้ ส่งเสริมการท่องเท่ียว
และบริการ การปลกูพืชเกษตร (มะม่วง มะพร้าว 
กล้วย) และการประมง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 6,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  

27,000,000 

2 เพิ่มศักยภาพคลองส าโรง 
กิโลเมตร16+500 – 
กิโลเมตร40+150 (ประตู
ระบายน้ าบางพลี - แยก
คลองหอมศีล) จาก  
ต าบลบางพลีใหญ่  
อ าเภอบางพลี ถึง  
ต าบลบางพลีน้อย  
อ าเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

เพิ่มศักยภาพคลองส าโรง กิโลเมตร 
16+500 – กิโลเมตร 40+150  
(ประตูระบายน้ าบางพล ี - แยกคลองหอม
ศีล) ระยะทาง 23.65 กิโลเมตร  
กิจกรรมลอกตะกอนดิน 827,750  
ลูกบาศก์เมตร และงานก าจัดวัชพืช 
141,900 ตัน โดยใช้เรือและรถขุดยืน 
บนโป๊ะส านกังานเครื่องจักรกล  
กรมชลประทาน 

30,000,000 จังหวัดสมุทรปราการ โครงการชลประทาน
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยลอกตะกอนดิน ซ่ึงใช้เรือขุดและรถขุดคลอง
ส าโรงที่มีสภาพตื้นเขินและขยะมูลฝอย วัชพืชรกชัน 
เพื่อกักเก็บปริมาณน้ าในฤดูฝน และเพิ่มการระบาย
น้ าในฤดูน้ าหลาก เรือสัญจรได้ส่งเสริมการท่องเท่ียว
และบริการ การปลกูพืชเกษตร (มะม่วง มะพร้าว 
กล้วย) และการประมง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 6,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
    

30,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 2/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานเสริมผิวแอสฟัลต ์
ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน 
บางนา - ทางเข้าท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ตอน1 
จังหวัดสมุทรปราการ 

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.34 กิโลเมตร 
5+000 - กิโลเมตร 14+900  
(ทางหลักด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ)  
ปริมาณงาน 18,410 ตารางเมตร                                                                                                           

14,700,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเป็นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ถนนทางหลวงเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนผู้ใช้ทางทั่วไป 217,760 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที   
 

14,700,000 

4 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานเสริมผิวแอสฟัลต ์
ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน 
บางนา - ทางเข้าท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 
จังหวัดสมุทรปราการ 

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.34 กิโลเมตร
6+900 - กิโลเมตร14+900  
(ทางหลักด้านขวาทางเป็นช่วงๆ)  
ปริมาณงาน 21,070 ตารางเมตร                                                                                        

14,400,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเป็นงานเสริมผิวแอสฟัลส ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้ทางทัว่ไปมากกวา่ 
217,760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
   

14,400,000 

5 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
สาย สป.2001 แยกทาง
หลวงหมายเลข 34 - บ้าน
ลาดกระบัง อ าเภอบางพลี, 
อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลตกิ 
คอนกรีต ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวง
หมายเลข 34 - บ้านลาดกระบัง  
อ าเภอบางพล,ีอ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ (ขนาด 4 ช่องจราจร) 
ผิวจราจรกว้าง 16 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ช่วงกิโลเมตรที่ 0+750 - กิโลเมตรที่ 1+600  
ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร 

10,554,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและปรบัปรุง 
ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(มะม่วง มะละกอ กล้วย มะพร้าว) ของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และสนบัสนุน 
การขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที   
  

10,554,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 3/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีตและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย 
สป.5003 เช่ือมทางหลวง
ท้องถิ่นบางเสาธง - บ้านชา้ง
ตาย อ าเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ       

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลตกิคอน 
กรีตและปรับปรุงภูมิทัศน ์ถนนสาย สป.
5003  เช่ือมทางหลวงท้องถิ่นบางเสาธง - 
บ้านช้างตาย อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ (ขนาด 4 ช่องจราจร)  
ช่วงกิโลเมตรที่ 4+680 - กิโลเมตรที่ 8+852  
ผิวจราจรกว้าง 14 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ระยะทาง 4.172 กิโลเมตร 

15,000,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(มะม่วง มะละกอ กล้วย มะพร้าว) ของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และสนบัสนุน 
การขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที   
              

15,000,000 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีตและ
ปรับปรุงเชิงลาดคอสะพาน
ถนนสายแยกคลองส่งน้ า
สุวรรณภูมิ - บ้านบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลตกิคอน 
กรีตและปรับปรุงเชิงลาดคอสะพานถนน
สายแยกคลองส่งน้ าสุวรรณภูม ิ- บ้านบาง
ปลา อ าเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ  
ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
ระยะทาง 1.416 กิโลเมตร 

8,979,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและปรบัปรุงเชิง
ลาดคอสะพาน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (มะม่วง มะละกอ กลว้ย มะพร้าว) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
   

8,979,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 4/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ปรับปรุงระบบระบายน้ า
และซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ช ารุด
เสียหาย ถนนประชาสามัคคี 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงระบบระบายน้ าและซ่อมแซม 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช ารุดเสียหาย 
ถนนประชาสามัคคี อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 แห่ง  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 723 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร 

1,000,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบระบายน้ าและซ่อมแซมผิวจราจร 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(มะม่วง มะละกอ กล้วย มะพร้าว) ของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด สนับสนนุการขนส่ง
สินค้าภาคอุตสาหกรรม และเพื่อให้ประชาชน 
มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และช่วยเหลือ
ภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
เกิดการระบายน้ าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที   
  

1,000,000 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาย สป.4010 เช่ือมทาง
หลวงหมายเลข 3243 -  
เขตบางขุนเทียน อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาย สป.4010 เช่ือมทางหลวง
หมายเลข 3243 -  เขตบางขุนเทียน อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ช่วง
กิโลเมตรที่ 2+725 - กิโลเมตรที่ 2+965  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างขา้งละ 1.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 0.240 
กิโลเมตร 

3,780,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(มะม่วง มะละกอ กล้วย มะพร้าว การประมง)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที    
 

3,780,000 

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นล่าง - คลอง
กระออม อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ล่าง - คลองกระออม อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงกิโลเมตรที่ 
0+000 - กิโลเมตรที่ 1+000 ผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

7,500,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร การประมงของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการไดท้ันที   
  

7,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 5/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (พร้อมรางระบายน้ า) 
สายคลองเล้าหมูบ้านบางกง 
หมู่ที่ 8 อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 
เล้าหมู - บ้านบางกง หมู่ที่ 8 อ าเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง  
7.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้างข้างละ 1.20 เมตร  
ระยะทาง 0.660 กิโลเมตร 

8,950,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง
ระบายน้ า เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร การประมงของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด และสนับสนุนการขนส่งสินค้า 
ภาคอุตสาหกรรม  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที    
 

8,950,000 

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านคลองบาง
กระยาง - บ้านระกาศ  
หมู่ที่ 7 อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
คลองบางกระยาง - บ้านระกาศ หมู่ที่ 7 
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
ระยะทาง 0.585 กิโลเมตร 

4,500,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(มะม่วง มะละกอ กล้วย มะพร้าว การประมง)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที    
       

4,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 6/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย 800 คน (40 รุ่นๆ 3 วันๆ 
20 คน/รุ่น) ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมอื
แรงงานหลักสูตรอาชีพเสริม 15 ชั่วโมง  
เช่น การท าผ้ามัดย้อม การสานกระเป๋า การ
ท าขนมหวาน เพื่อสามารถน าไปต่อยอดขาย
สินค้าสร้างรายได้ต่อไป โดยมีขอบเขตงาน
ดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัด  
2. จัดหากลุ่มเป้าหมาย  
3. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
4. ด าเนินการจัดเป้าหมาย  
5. ประเมินผล  
6. รายงานผลการฝึกอบรม 

1,172,000 จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
สถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 1 
สมุทรปราการ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก     
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน 
โดยการฝึกทักษะฝีมอืแรงงาน มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่างงาน 
แรงงานนอกระบบ และผู้สูงอาย ุจ านวน 800 คน 
และสามารถปรับลดจ านวนผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที      
                         

1,172,000 

14 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยศรีสมวงศ์ - สุดใจ 
หมูที่ 1, 7 ต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
ซอยศรีสมวงศ์ - สุดใจ (วางท่อระบายน้ า 
ขนาด 0.6 เมตร พร้อมบ่อพัก 1*1 เมตร 
ทุก 100 เมตร ยาว 367 เมตร และปูยาง
แอสฟัลท์ติก กวา้ง 5 เมตร  
หนา 0.07 เมตร  ยาว 1075 เมตร)   
ซอยสุดใจ - ปากคลองนา หมู่ 1, 7  
ต าบลแพรกษา (ชว่งที่ 1: วางท่อระบายน้ า 
ขนาด 0.6 เมตร พร้อมบ่อพัก 1*1 เมตร 
ทุก 100 เมตร ยาว 88 เมตร  
ช่วงที่ 2 : วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.6 เมตร 
พร้อมบ่อพกั 1*1 เมตร ทุก 100 เมตร  
ยาว 88 เมตร และปูยางแอสฟัลท์ติก  
กว้าง 5 เมตรหนา 0.07 เมตร  
ยาว 198 เมตร) 
 

15,000,000 เทศบาลเมืองแพรกษา เทศบาลเมืองแพรกษา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า  
ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรและใช้ส าหรับ 
การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร (ปลาสลิด ปลานิล 
มะพร้าว) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป 
จ าหน่ายสู่ตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  

15,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 7/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ าซอย สกุณา 
หมู่ที่ 4 ต าบลแพรกษาใหม่ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ า บริเวณซอยประชา
อุทิศ (สกุณา) หมู่ที ่4 ต าบลแพรกษาใหม่ 
โดยท าการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ยาว 518 เมตร 

9,089,000 เทศบาลเมืองแพรกษา
ใหม่ 

เทศบาลเมืองแพรกษา
ใหม่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า และเพื่อเป็นเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ 
(ปลาสลิด ปลานิล มะพร้าว) ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 13,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
                          

9,089,000 

16 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนบ้านแซ่ ต าบลตลาด 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนบ้านแซ่ ขนาดกว้างประมาณ 
5.80 - 8.60 เมตร ยาว 307 เมตร  
หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,935 ตารางเมตร 

7,477,000 เทศบาลเมืองพระ
ประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ใช้เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ออกไปจ าหนา่ย 
สู่ตลาด (มะเขือ พริก กะเพรา โหระพา ตะไคร้ มะกรูด) 
โดยคาดวา่ในปีงบประมาณ 2564 จะสามารถเพิ่ม
รายได้ให้แก่กลุ่มเปา้หมายได้ 9,298,000 บาท 
(เฉลี่ย 1,000 บาทต่อคน)  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้  
สามารถด าเนินการได้ทันท ี                      

7,477,000 

17 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสมิงปราบพยัคฆา 
ต าบลตลาด  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสมิงปราบพยัคฆา ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.70 - 5.70 เมตร ยาว 352 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ปริมาณงาน 1,760 เมตร  

2,216,000 เทศบาลเมืองพระ
ประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (มะเขือ 
พริก กะเพรา โหระพา ตะไคร้ มะกรูด) ของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที   
           

2,216,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 8/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้าน
คลองหลวงแพ่ง หมู่ที่ 3, 9, 
11, และ 12 ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนเลียบคลองหลวงแพ่ง  
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรมีขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาวประมาณ 400 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.075 เมตร  
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรมีขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาวประมาณ 1,660 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.075 เมตร  
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพกัน้ า  
และตีเส้นจราจรตลอดแนวถนน 

10,220,460 เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ปลาสลิด ปลานิล มะม่วง) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และ
ผู้ประกอบการ จ านวน 1,250 ราย โดยคาดว่าใน
ปีงบประมาณ 2565 จะสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ 30,000,000 บาท  
(เฉลี่ย 1,000 บาทต่อคน)  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
      

10,220,460 

19 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและ 
ตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้าย
จราจรและสัญญาณไฟเตือน
หมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูม ิ
2 พื้นที่ด าเนินการบริเวณ 
หมู่ที่ 7 ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 2  
พื้นที่ด าเนินการบริเวณ หมู่ที ่7  
กว้าง 12 เมตร ยาว 714 เมตร และตีเส้น
จราจรพร้อมติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณ
ไฟเตือน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 9 เมตร ยาว 394 เมตร 
และตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายจราจร 
และสัญญาณไฟเตือน 

4,476,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโฉลง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก   
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และตี
เส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายจราจรและสญัญาณไฟ
เตือน เพื่อแก้ปญัหาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 
และรองรับการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจแบบ 
Logistics และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ปลาสลิด ปลานิล มะมว่ง) ของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

4,476,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 9/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5  
ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  
ยาว 125 เมตร หมู่ที่ 5 ต าบลบางกอบัว 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

469,850 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกอบวั 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก                                        
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มะเขือ พริก กะเพรา โหระพา 
ตะไคร้ มะกรูด) การท่องเท่ียวและบรกิาร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการมากกวา่ 760 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที     
  

469,850 

21 ขุดลอกเลนล ากระโดง  
หมู่ที่ 4, 5, 6 ต าบลบางกะเจ้า 
อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ขนาดความ
ยาว โดยเฉลีย่ 2,990 เมตร 

ขุดลอกเลนล ากระโดง โดยขุดลอกเลน  
เก็บวัชพืช ขยะ และตัดแต่งต้นไม้ ขนาด
ความยาวโดยเฉลี่ย 2,990 เมตร  
หมู่ที่ 4, 5, 6 ต าบลบางกะเจา้  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

317,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางกะเจ้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกเลนและเก็บวัชพืช เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน เนื่องจากเป็นเส้นทางปั่น
จักรยานเขา้หมู่บา้น และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (มะม่วง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กลว้ย) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และเพื่อ
เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกิดการระบาย
น้ าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการมากกวา่ 760 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการไดท้ันที 
 

317,700 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 10/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรื้อถอนพื้นคานและเสาเข็มของสะพาน
เดิมขนาด 1.20 เมตร ยาว 162.50 เมตร 
ออกและก่อสร้างสะพานใหม ่
ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 162.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรตีเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการมากกวา่ 
760 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที        
           

500,000 

23 ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม
ทางเดินเท้าและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ซอยแพรกษา 14 
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทางเดินเท้าและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยแพรกษา 14  
ปูยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตบนผิวจราจร 
เดิน ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 14 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 11,200 ตารางเมตร และ
ปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน  
และริมถนนทั้งสองข้างทาง 

12,000,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแพรกษา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทางเดินเท้าและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ปลาสลิด ปลานิล มะพร้าว มะมว่ง) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
 

12,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 11/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ก่อสร้างปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณปากทาง
แยกถนนหนามแดง - บาง
พลี (สป.4002) ถึงสะพาน
คลองหนองบัว หมู่ที่ 5 
ต าบลบางแกว้  
อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างขยายผิวจราจรเดิมปูผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนา 0.07 เมตร 
กว้าง 15 เมตร ยาว 178 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร  
ท าการยกระดับทางเดินเท้ากว้าง 2 เมตร 
และติดต้ังเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่างทั้งสองข้าง
ทางตลอดแนว โดยติดต้ังโคมไฟเสา
ปฏิมากรรม สูง 5 เมตร จ านวน 40 ต้น 
(3,200,000 บาท) พร้อมด้วยสายไฟฟ้า 
NYY ขนาด 400 เมตร (46,400 บาท)  
ท่อร้อยสายฝังดิน 401 ท่อน (42,907 บาท) 
VCT ขนาด 3X1.5 ความยาว 240 เมตร 
(10,800 บาท) และเสาไฮแมสสูง 15 เมตร 
พร้อมโคมสปอตไลท์ อุปกรณ์ครบชุด 1 ต้น 
(2,050,000 บาท)  

14,637,700 เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างขยายผิวจราจรเดิมปูผิวจราจร เพื่อ
เช่ือมโยงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ปลาสลิด ปลานิล 
มะพร้าว มะม่วง) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
12,000 คน ผู้ประกอบการ 350 ราย โดยคาดว่าใน
ปีงบประมาณ 2565 จะสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ 40,000,000 บาท  
(เฉลี่ย 1,000 บาทต่อคน) 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที   
3. ปรับลดงบประมาณรายการโคมไฟเสา
ปฏิมากรรมพร้อมดว้ยอุปกรณ์สายไฟฟา้ NYY , 
ท่อร้อยสายฝังดิน ,VCT และเสาไฮแมส เป็นวงเงิน 
5,350,107 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
9,287,593 บาท 
 

9,287,593 

25 ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร 
ระยะทาง 135 เมตร หมู่ที่ 7  
ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร  
ระยะทาง 135 เมตร หมู่ที่ 7  
ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางกอบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการมากกวา่ 
770 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้  
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
      

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 12/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 
135 เมตร หมู่ที่ 13  
ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร  
ระยะทาง 135 เมตร  
หมู่ที่ 13 ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
บางกอบวั 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก                                     
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการมากกวา่ 
770 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที   
    

500,000 

27 ขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 8 
ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 8 ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ขนาดความกว้าง 3 เมตร  
ยาว 900 เมตร ลึก 1 เมตร 

3,080,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางยอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคูคลอง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และช่วยเหลอืภาคการเกษตร
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกิดการ
ระบายน้ าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนมากกวา่ 760 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
    

3,080,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 13/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  
ยาว 125 เมตร บริเวณ หมู่ที่ 6  
ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

469,850 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางกอบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรตีเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการมากกวา่ 
770 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

469,850 

29 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 1.40 เมตร  
ยาว 70 เมตร หมู่ที่ 4  
ต าบลบางกะเจา้  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.40 เมตร  
ยาว 70 เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลบางกะเจ้า 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

164,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางกะเจ้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรตีเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และและผู้ประกอบการ
มากกว่า 760 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
 

164,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 14/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนนทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ าและ บอ่พัก 
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ทางออกเอื้ออาทร 
สมทุรปราการ 2 ต าบล
แพรกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ า (ท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 จ านวน 105 
ท่อน) และบอ่พัก คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ า 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จ านวน 9 บ่อ) บริเวณทางออกเอื้ออาทร
สมุทรปราการ 2 

2,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแพรกษา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า และบ่อพกัคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ปลาสลิด ปลานิล แกว้มังกร มะมว่ง) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด   
2.โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
 

2,000,000  

31 ขุดลอกเลนล ากระโดง  
หมู่ที่ 2, 3 ต าบลบางน้ าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ขุดลอกเลนล ากระโดง หมู่ที่ 2, 3 ต าบลบาง
น้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง  
ขนาดกวา้ง 1 - 2 เมตร ลึก 1 - 1.50 เมตร 
ความยาว 1,500 เมตร  

300,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดลอกเลน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มะมว่ง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
ช่วยเหลือภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง เกิดการระบายน้ าที่ดีเมื่อถงึฤดูฝน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการมากกวา่ 500 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
    

300,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 15/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง
บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบาง
น้ าผึ้งนอกหมู่ที ่1  
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง  
ขนาด 198.37 ตารางเมตร บริเวณหน้า
โรงเรียนวัดบางน้ าผึ้งนอก  
หมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

220,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างขยายไหล่ทาง เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน และประชาชนทั่วไป 
และเพื่อส่งเสริมขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนมากกวา่ 500 คน     
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
    

220,000 

33 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนบ้านคลองตันถึง 
บ้านคลองปลัดเปรียง  
หมู่ที่ 8, 9, 12 และ 15 
ต าบลบางแกว้  
อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างการขยายผิวจราจรคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เดิมและท าการปูผวิจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หนา 0.07 เมตร  
กว้าง 8 เมตร ยาว 4,960 เมตร ท าการวาง
ท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร  
พร้อมเทรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ตลอดแนวทั้งสองข้างทาง 

53,331,000 เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างการขยายผวิจราจรและปูผิวจราจร เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ปลาสลิด 
ปลานิล มะพรา้ว มะม่วง) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร 12,350 คน 
โดยคาดวา่ในปีงบประมาณ 2565 จะสามารถเพิ่ม
รายได้ให้แก่กลุ่มเปา้หมายได้ 100,000,000 บาท 
(เฉลี่ย 1,000 บาทต่อคน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที              
 

53,331,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 16/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยรื้อถอนพื้น คานและเสาเข็มของ
สะพานเดิมขนาด 1.20 เมตร  
ยาว 82.50 เมตรออก และก่อสร้างสะพาน
ใหม่ขนาด 1.50 เมตร ยาว 82.50 เมตร  
หมู่ที่ 9 ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรตีเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนมากกวา่ 760 คน 
2.โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที        
 

500,000 

35 เสริมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.50 เมตร  
ยาว 35 เมตร หมู่ที่ 6  
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 35 เมตร หมู่ที่ 6 ต าบลบางน้ าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนมากกวา่ 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที   
  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 17/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ขุดลอกคลองทรง หมู่ที่ 5 
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ขุดลอกคลองทรง ขนาดกวา้ง 8 เมตร  
ลึก 1 เมตร ยาว 700 เมตร หมู่ที่ 5  
ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

250,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่ส่งเสริมขนส่งทางการเกษตร 
(มะม่วง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และเพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และช่วยเหลือ
ภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งกักเกบ็น้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง เกิดการระบายน้ าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนมากกว่า 500 ราย    
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
  

250,000 

37 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยรื้อถอนพื้นคานและเสาเข็มของ
สะพานเดิมขนาด 1.20 เมตร  
ยาว 82.50 เมตร ออก และกอ่สร้างสะพาน
ใหม่ขนาด 1.50 เมตร ยาว 82.50 เมตร  
หมู่ที่ 4 ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร 
(มะม่วง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนมากกวา่ 760 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชน จ านวน 30 คน คนละ 330 บาท เป็นเวลา 
30 วัน คิดเป็นเงิน 297,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 18/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  โดยรื้อถอนพื้น คานและเสาเข็มของ
สะพานเดิมขนาด 1.20 เมตร ยาว 70 เมตร
ออก และกอ่สร้างสะพานใหม่ขนาด 1.50 
เมตร ยาว 70 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลบางน้ าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝรั่ง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
มากกว่า 760 ราย มีการจ้างแรงงานในชุมชน จ านวน 
30 คน คนละ 330 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
297,000 บาท     
2. โครงการมีรายละเอียดครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
 

500,000 

39 ก่อสร้างราวเหล็กสะพาน
ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง 300 เมตร 
หมู่ที่ 8 ต าบลบางกอบวั 
อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

ก่อสร้างราวเหล็กสะพานทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 300 เมตร 
หมู่ที่ 8 ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกอบวั 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างราวเหล็กสะพานเหล็กทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริมการขนส่งทาง
การเกษตร (มะมว่ง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนมากกว่า 770 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที                                
       

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 19/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 7, 8, 
10 ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ขุดลอกคูคลอง คลองบางกะเจ้า  
ขนาดความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,800 
เมตร ลึก 1.20 เมตร หมู่ที่ 7, 8, 10  
ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

4,250,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางยอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคูคลอง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และช่วยเหลอืภาคการเกษตร
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกิดการ
ระบายน้ าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการมากกวา่ 
760 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
 

4,250,000 

41 ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 
135 เมตร หมู่ที่ 11  
ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 
135 เมตร หมู่ที่ 11 ต าบลบางกอบัว  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
บางกอบวั 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร 
(มะม่วง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนมากกวา่ 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 20/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ขุดลอกคูคลอง ซอย
เพชรหึงษ์ 22 หมู่ที่ 9 ต าบล
บางยอ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ขุดลอกคูคลอง ขนาดความกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 750 เมตร ลึก 1 เมตร ซอยเพชรหงึษ์ 
22 หมู่ที่ 9 ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

2,660,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางยอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขุดลอกคูคลอง เพื่อส่งเสริมการขนส่งทาง
การเกษตร (มะมว่ง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และช่วยเหลอืภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกิดการระบายน้ าที่ดีเมื่อถึงฤดู
ฝน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนมากกวา่ 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

2,660,000 

43 ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 
135 เมตร หมู่ที่ 2  
ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 
135 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลบางกอบัว  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางกอบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนมากกวา่ 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 21/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ขุดลอกคูคลอง คลองบาง
ยอ-ท่าน้ า ซอยเพชรหึงษ์ 23 
หมู่ที่ 6 ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปรากร 

ขุดลอกคูคลอง คลองบางยอ-ท่าน้ า  
ซอยเพชรหึงษ์ 23 หมู่ที่ 6 ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ลอกเลน กวา้ง 6 เมตรระยะทาง 300 เมตร 
ลึก 1.20 เมตร ค่าใช้จ่าย 
1) งานชลประทาน 971,292 บาท  
2) ค่าขนย้ายเครื่องจักร 20,000 บาท  
3) ค่าป้าย 3,000 บาท 

990,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางยอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดลอกคูคลอง เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
ทางการเกษตร (มะมว่ง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และ
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และช่วยเหลอืภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เกิดการระบายน้ าที่ดีเมื่อถึงฤดู
ฝน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนมากกวา่ 760 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
 

990,000 

45 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยรื้อถอนพื้น คาน และเสาเข็มของ
สะพานเดิมขนาด 1.20 เมตร ยาว 82.50 
เมตรออก และก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 
1.50 เมตร ยาว 82.50 เมตร หมู่ที่ 11 
ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร 
(มะม่วง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการมากกวา่ 
760 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดครบถว้น มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้สามารถด าเนินการได้ทันที 
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 22/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยวอนวิเชียร บริเวณ
หมู่ที่ 10 ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.80 เมตร ยาว 123 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
467.40 ตารางเมตร (พื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อ
พัก) วางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
พร้อมบ่อพกัความยาวรวม 123 เมตร  
ติดต้ังป้ายชื่อซอย จ านวน 1 ป้าย ตาม
รูปแบบ องค์การบรหิารส่วนต าบลบางโฉลง 

907,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโฉลง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ติดต้ังป้ายชือ่ซอย เพือ่ส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ปลาสลิด ปลานิล มะพร้าว 
มะม่วง) ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
 

907,000 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยเอี่ยมจ าเริญ หมู่ที่ 6  
ต าบลบางโฉลง  
อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ซอยเอี่ยมจ าเริญ หมู่ที ่6 
กว้าง 7 เมตร ยาว 408 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
2,856 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาบ่อพักเป็นเหล็กหล่อ จ านวน 2 ข้าง 

6,540,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางโฉลง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ปลาสลิด ปลานิล มะพร้าว มะม่วง) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

6,540,000 

48 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ทรงธรรมต าบลตลาด 
อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนทรงธรรม  
ถนนกว้าง 6.8-9.4 เมตร ความยาวรวม  
852 เมตร หนาประมาณ 0.10 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,767 ตารางเมตร 

11,106,000 เทศบาลเมืองพระ
ประแดง 

เทศบาลเมืองพระ
ประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (มะเขือ พริก 
กะเพรา โหระพา ตะไคร้ มะกรูด) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนทั่วไป  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

11,106,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 23/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ท้ายซอยจตุรโชคชยั 3/7 
แยกขวา พื้นที่ด าเนินการ
บริเวณ หมู่ที่ 3 ต าบลบางโฉ
ลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวี 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 76 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
380 ตารางเมตร (พื้นที่ผิวจราจรรวมบอ่พัก) 
วางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมบ่อพกัจ านวน 18 บ่อ วางท่อลอด 
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 เมตร จ านวน 1 จุด ตามรูปแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง 

985,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางโฉลง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวี 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ปลาสลิด ปลานิล มะพร้าว มะมว่ง) ของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที   
 

985,000 

50 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.40 เมตร  
ยาว 179 เมตร หมู่ที่ 1 
ต าบลบางกะเจา้  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 179 
เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

360,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางกะเจ้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรตีเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร  
(มะม่วง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนมากกวา่ 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
 

360,000 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 24/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 1.20 เมตร  
ยาว 130 เมตร หมู่ที่ 2 
เช่ือมหมู่ที่ 3  
ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  
ยาว 130 เมตร หมู่ที่ 2 เช่ือมหมู่ที่ 3  
ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกอบวั 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรตีเสริมเหล็ก 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง 
มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน จ านวนมากกว่า 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
 

500,000 

52 ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 
124 เมตร หมู่ที่ 3  
ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 
124 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลบางกอบัว อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

458,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางกอบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร 
(มะม่วง มะละกอ ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนมากกวา่ 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที         
 

458,800 



 เห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา้ 25/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู
ระบายน้ า หมู่ที ่1, 4, 5 
ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ า หมู่ที ่1 
ขนาดประตูกว้าง 0.67 x 2.40 เมตร  
หมู่ที่ 4 ขนาดประตูกวา้ง 1 x 2.40 เมตร 
หมู่ที่ 5 (คลองลัดบางยอ) ขนาดประตูกว้าง 
2 x 2.40 เมตร ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางยอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ า เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง มะละกอ 
ฝร่ัง ส้ม กล้วย) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด และเพื่อให้ประชาชนมแีหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค บรโิภค และช่วยเหลือภาค
การเกษตรเพื่อเป็นแหล่งกกัเก็บน้ าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง 
เกิดการระบายน้ าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนมากกวา่ 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
 

500,000 

รวม 53 โครงการ 318,010,360  312,660,253 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 บูรณาการการอนุรักษ์ฟื้นฟู
คลองส าโรงโดยสร๎างการมี
สํวนรํวมกับชุมชนและการ
บังคับใช๎กฎหมาย 

กิจกรรมที ่1 ประชุมชี้แจงสร๎างการรับรูเ๎ร่ือง
การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียตาม
มาตรา 80 ตรวจติดตามการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียของแหลํงก าเนิดมลพิษ
รํวมกับหนวํยงานที่เกีย่วขอ๎ง 
กิจกรรมที่ 2 สร๎างการมีสํวนรํวมกับชุมชน   
1) คัดเลือกผู๎น าชุมชนที่อาศัยริมคลองส าโรง 
จ านวน 14 ชุมชน 
2) อบรม เร่ืองการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองส าโรง 
3) รณรงค์สร๎างจิตส านึก     
4) ตรวจวัดคุณภาพน้ า 
 

688,900 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการประชุม
สร๎างการรับรู๎ เร่ือง การท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสีย ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็น
ภารกิจปกติของหนวํยงาน       

  

2 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานติดต้ังปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาและแสงสวาํง  
ทางหลวงหมายเลข 34  
ตอน ทางเข๎าทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ - บางววั  
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งานติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟูาและแสงสวําง 
ทล.34 กิโลเมตร 22+800 -  
กิโลเมตร 23+870, กิโลเมตร 22+850 - 
กิโลเมตร 28+200, กิโลเมตร 28+950 - 
กิโลเมตร 32+000, กิโลเมตร 32+100 - 
กิโลเมตร 35+600 (ทางขนานด๎านซ๎ายทาง)  
ปริมาณงาน 1 แหํง (346 ต๎น) 

3,600,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
และแสงสวํางของแขวงทางหลวง ซ่ึงไมํได๎ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนนิงาน และ
ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็น
ภารกิจปกต ิ

  

3 ปรับปรุงและติดต้ังไฟฟูาแสง
สวํางและปรับปรุงจุดเสี่ยง
อันตราย สายทาง ฉช.3001 
แยก ทล. 314 (กิโลเมตร ที่ 
14+800) - บ๎านลาดกระบัง 
อ าเภอบางบํอ  
จังหวัดสมุทรปราการ  

งานติดต้ังและปรับปรุงไฟฟูาแสงสวํางแบบ 
NB-IoT และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย สาย
ทาง ฉช.3001 แยก ทล. 314  
(กิโลเมตร ที่ 14+800) - บ๎านลาดกระบงั 
(ตอนสมุทรปราการ) ระหวาํงกิโลเมตร  
10+100 - 18+600 อ าเภอบางบํอ  
จังหวัดสมุทรปราการ  
 

31,990,000 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 1  

                   
(ปทุมธานี) 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งและ
ปรับปรุงไฟแสงสวําง และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 
เพื่อความปลอดภัย ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานแก๎ไขและปูองกันน้ า
ทํวมทาง ทางหลวง
หมายเลข 3 ตอน บางนา - 
แบริ่ง - ท๎ายบา๎น และ  
ทางหลวงหมายเลข 3113 
ตอน ส าโรง - สะพานภูมิพล 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งานแก๎ไขและปูองกันน้ าทํวมทาง ทล.3 
กิโลเมตร 18+475 – กิโลเมตร 26+912 
(ด๎านซ๎ายทางเป็นชํวงๆ), 
กิโลเมตร 18+475 – กิโลเมตร 31+000 
(ด๎านขวาทางเป็นชํวงๆ) และ ทล.3113 
กิโลเมตร0+015 - 6+300  
(ด๎านซ๎ายทางและดา๎นขวาทางเป็นชํวงๆ) 
ปริมาณงาน 31,272 เมตร      

13,916,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานท าความ
สะอาดทํอระบายน้ าด๎วยรถดูดแรงดันสูง ซ่ึงไมํได๎
แสดงเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน 
และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็น
ภารกิจปกติของหนวํยงาน       

  

5 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานปรับปรุงระบบ
ไฟสัญญาณจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน  
แบริ่ง - ท๎ายบา๎น -  
บางต าหรุ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

งานปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรทล.3 
กิโลเมตร 20+018 (แยกเทพารักษ์) , 
กิโลเมตร 20+325 (แยกปูุเจ๎า),  
กิโลเมตร 22+234 (แยกช๎างเอราวัณ), 
กิโลเมตร 25+333 (แยกหอนาฬิกา), 
กิโลเมตร 25+852 (แยกโรงพยาบาลเมอืง
สมุทร), กิโลเมตร 26+536 (แยกการไฟฟูา), 
กิโลเมตร 27+536 (แยกแพรกษา), 
กิโลเมตร 40+300 (แยกบางต าหรุ)  
ปริมาณงาน 8 แหํง 
 

9,555,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบไฟสัญญาณจราจร ซ่ึงไมํได๎แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของ
หนํวยงาน       

  

6 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานแก๎ไขและปูองกันน้ า
ทํวมทาง ทางหลวง
หมายเลข 3268 ตอน  
บางเมือง – บางพลี –  
บางบํอ  

งานแก๎ไขและปูองกันน้ าทํวมทาง ทางหลวง
หมายเลข 3268 ตอนบางเมือง-บางพล-ีบาง
บํอ โดยการท าความสะอาดทํอระบายน้ า
ด๎วยรถดูดแรงดันสูง ระหวําง กิโลเมตร 
12+300 – กิโลเมตร 28+000  
(ด๎านซ๎ายทางและดา๎นขวาทางเป็นชํวงๆ) 
ปริมาณงาน 30,800  เมตร      
 

13,706,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานท าความ
สะอาดทํอระบายน้ าด๎วยรถดูดแรงดันสูง ซ่ึงยังไมํ
ชัดเจนในความเหมาะสมและความจ าเปน็เรํงดํวน 
และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็น
ภารกิจปกติของหนวํยงาน        
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก โครงการอ านวยความ
ปลอดภัยตามแผนพัฒนา
งานอ านวยความปลอดภยั 
ทางหลวงหมายเลข 303 
ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระ
สมุทรเจดีย์  
 

งานอ านวยความปลอดภยั ทล. 303  
ระหวําง กิโลเมตร10+800 - กิโลเมตร
21+732 (ด๎านซ๎ายทางและขวาทาง)  
ปริมาณงาน 1 แหํง                   

5,268,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานติดต้ังปูาย
สัญญาณจราจร ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  

8 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานเสริมผิวแอสฟัลต ์
ทางหลวงหมายเลข 34  
ตอน ทางเข๎าทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ - บางววั ตอน 2 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งานเสริมผิวแอสฟัลส์ ทางหลวงหมายเลข 
34 ตอนทางเข๎าทําอากาศยานสุวรรณภมูิ-
บางวัว  ระหวํางกโิลเมตร 19+000 - 
20+850 เป็นชํวงๆ (ทางหลักดา๎นซ๎าย) 
ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร ปริมาณงาน 
24,330 ตารางเมตร               

14,800,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานเสริมผิว
แอสฟัลส ์ซ่ึงยังไมํชัดเจนในความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเรํงดํวน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  

9 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานเสริมผิวแอสฟัลต ์
ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน 
ทางเข๎าทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ - บางววั ตอน 3 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งานเสริมผิวแอสฟัลส์ ทางหลวงหมายเลข 
34 ตอนทางเข๎าทําอากาศยานสุวรรณภมูิ-
บางวัว ระหวาํง กโิลเมตร 24+000 - 
กิโลเมตร 26+000 เป็นชํวงๆ  
(ทางหลักด๎านซ๎าย) ระยะทาง 2 กิโลเมตร 
ปริมาณงาน 23,700 ตารางเมตร               

14,300,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานเสริมผิว
แอสฟัลส ์ซ่ึงยังไมํชัดเจนในความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเรํงดํวน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 4/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานแก๎ไขและปูองกันน้ า
ทํวมทาง ทางหลวง
หมายเลข 34 ตอน บางนา - 
ทางเข๎าทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ - บางววั  
จังหวัดสมุทรปราการ 

งานแก๎ไขและปูองกันน้ าทํวมทาง ทางหลวง
หมายเลข 34 ตอนบางนา - ทางเข๎าทํา
อากาศยานสุวรรณภูม ิ- บางววั โดยการท า
ความสะอาดทอํระบายน้ าดว๎ยรถดูดแรงดัน
สูง ระหวํางกิโลเมตร6+400 - กิโลเมตร
22+400 (ทางขนานด๎านซ๎ายทางและทาง
ขนานด๎านขวาทางเป็นชํวงๆ)  
ระยะทาง 16 กิโลเมตร  
ปริมาณงาน 28,000 เมตร  
     

12,488,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานท าความ
สะอาดทํอระบายดว๎ยรถดูดแรงดันสูง เพื่อแก๎ไข
และปูองกันน้ าทวํมทาง ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  

11 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานปรับปรุงระบบ
ไฟสัญญาณจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 3268 ตอน
บางเมือง - บางพลี - บางบํอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

งานปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร ทล.
3268 กิโลเมตร 3+951 (แยกศรีเทพา) , 
กิโลเมตร 12+390 (แยกคลองขุด), 
กิโลเมตร 23+401 (แยกเมืองใหมํบางพลี) , 
กิโลเมตร 27+313 (แยกบายพาสบางบอํ), 
กิโลเมตร 28+041 (แยกบางบอํ)  
ปริมาณงาน 5 แหํง 
 

6,309,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่ของทางหลวง  
ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  

12 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานแก๎ไขและปูองกันน้ า
ทํวมทาง ทางหลวง
หมายเลข 3268 ตอน ส าโรง 
- บางเมือง - บางพล ี และ 
ทางหลวงหมายเลข 3344 
ตอน อุดมสุข - 
สมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

งานแก๎ไขและปูองกันน้ าทํวมทาง ทางหลวง
หมายเลข 3268 ตอนส าโรง - บางเมือง - 
บางพลี โดยการท าความสะอาดทํอระบาย
น้ าด๎วยรถดูดแรงดันสูง ระหวําง กโิลเมตร 
00+015 - กิโลเมตร8+900 (ด๎านซ๎ายทาง
และด๎านขวาทางเป็นชํวงๆ) และ  
ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอนอุดมสุข - 
สมุทรปราการ ระหวํางกโิลเมตร 12+000 - 
กิโลเมตร 20+000  
(ด๎านซ๎ายทางและดา๎นขวาทางเป็นชํวงๆ) 
ระยะทาง 16.29 กิโลเมตร  
ปริมาณงาน 27,410 เมตร    
   

12,224,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานท าความ
สะอาดทํอระบายดว๎ยรถดูดแรงดันสูง เพื่อแก๎ไข
และปูองกันน้ าทวํมทาง ซ่ึงยังไมํชัดเจนในความ
เหมาะสมและความจ าเป็นเรํงดํวน และไมํได๎แสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของ
หนํวยงาน       

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 5/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานเสริมผิวแอสฟัลต ์
ทางหลวงหมายเลข 34  
ตอน ทางเข๎าทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ - บางววั ตอน 4 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งานเสริมผิวแอสฟัลส์ ทางหลวงหมายเลข 
34 ตอนทางเข๎าทําอากาศยานสุวรรณภมูิ - 
บางวัว ระหวาํงกิโลเมตร 26+000 
– กิโลเมตร 28+300 เป็นชํวงๆ  
(ทางหลักด๎านขวาทาง)  
ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร  
ปริมาณงาน 24,930 ตารางเมตร               

14,815,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานเสริมผิว
แอสฟัลส ์ซ่ึงยังไมํชัดเจนในความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเรํงดํวน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  

14 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานปรับปรุงปูายจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 3268 
ตอน บางเมือง - บางพลี – 
บางบํอ 
 

งานปรับปรุงปูายจราจร  ทางหลวง
หมายเลข 3268 กิโลเมตร 4+800 - 
กิโลเมตร 22+000 
(ด๎านซ๎ายทางและดา๎นขวาทาง)  
ปริมาณงาน 354.70 ตารางเมตร 

3,300,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานปรับปรุง
ปูายจราจร ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวน
ในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  

15 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานปรับปรุงปูายจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 3256 
ตอน บางพลี - กิ่งแก๎ว 

งานปรับปรุงปูายจราจร (แบบแขวนสูงโดย
ใช๎แผํนอลูมิเนียมอัลลอยด์) ทางหลวง
หมายเลข 3256 ตอนบางพลี - กิ่งแก๎ว 
ระหวํางกโิลเมตร10+012 - กิโลเมตร
23+929 (ด๎านซ๎ายทางและด๎านขวาทาง) 
ปริมาณงาน 295.58 ตารางเมตร 
 

2,700,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานปรับปรุง
ปูายจราจร ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวน
ในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  

16 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานปรับปรุงระบบ
ไฟสัญญาณจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 303 ตอน 
ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทร
เจดีย์ ทางหลวงหมายเลข 
3113 ตอน ส าโรง - สะพาน
ภูมิพล จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งานปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 303 กิโลเมตร 11+191 
(แยกพระประแดง), กโิลเมตร 14+600 
(หจก.ฉื่อจิ้นฮั้ว),กิโลเมตร 21+560  
(แยกพระสมุทรเจดีย์) และ ทางหลวง
หมายเลข 3113 กิโลเมตร 1+4311  
(แยกมหาวงศ์), กิโลเมตร 1+920  
(แยกสวนส๎ม) ปริมาณงาน 5 แหํง 

5,200,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานปรับปรุง
ระบบไฟสัญญาณจราจร ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของ
หนํวยงาน       
 
  

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 6/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 สํงเสริมศักยภาพการ
ทํองเที่ยวชุมชนอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์จังหวัด
สมุทรปราการ 

จัดกิจกรรมเท่ียว กิน ถิ่นนาเกลอืลงเรือลํอง 
เท่ียวคลองสรรพสามิต การแสดงสินค๎าและ
จ าหนํายสินค๎าชุมชน 

2,400,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
เท่ียว กิน การแสดงสินค๎าและจ าหนํายสินค๎าชุมชน 
ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และโครงการขาดใบ
เสนอราคา  
 

  

18 สํงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และสํงเสริมการท าตลาด
ออนไลน์เชิงรุกพื้นที่อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ การสํงเสริม
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค๎าชุมชนฯ โดยการ
อบรมและการจัดท าคํูมือกลยุทธก์ารสํงเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค๎าชุมชนและ 
จัดท าแผนกลยุทธ์การสํงเสริมการตลาด
ออนไลน์เชิงรุก  

500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
การจัดท าคํูมือกลยุทธก์ารสํงเสริมการพฒันา
ผลิตภัณฑ์สินค๎าชุมชนและจัดท าแผนกลยุทธ์การ
สํงเสริมการตลาดออนไลน์เชิงรุก ซ่ึงไมํแสดงถึงการ
สร๎างงานสร๎างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 
และไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และโครงการขาด
ใบเสนอราคา  
 

  

19 เพิ่มศักยภาพแขํงขันการ
ทํองเที่ยวชุมชนของ  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

จัดกิจกรรม Familiarization Trip 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยเปิดเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวใหมํ เพื่อรองรับการทํองเท่ียวใน
วิถี New Normal  

500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม 
Familiarization Trip ซ่ึงไมํแสดงถึงการสร๎างงาน
สร๎างอาชีพภายหลังการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน และ 
ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น โครงการขาดใบเสนอราคา 
 

  

20 สร๎างแปลงผักปลอดสารพิษ 
ต าบลปากคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

สร๎างแปลงผักปลอดสารพิษ ต าบลปาก
คลองบางปลากด ชุมชนคลองปูอม  
โดยจัดท าแปลงผักปลอดสารพิษขึ้นเพื่อ
สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎ของชุมชน 
ประชาชนได๎รํวมกันปลูกพืชผักปลอด
สารพิษเพื่อรับประทานกันในชุมชนและ
น าไปจ าหนาํยเพื่อสร๎างรายได๎ 

191,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
สร๎างแปลงผักปลอดสารพิษ ไมํแสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของจังหวัด และอาจไมํสามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของ ศบค. และไมํใชํภารกิจของหนํวยงาน 
 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 7/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 สํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานอ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

จัดอบรมการฝึกอาชีพ   
- การท าโอํงหัตถศิลป ์100 คน      
- การท ากระจกพกพา 100 คน 
- การท ากลํองทิชชู 100 คน          
- การท าสบูํลูกจาก 100 คน  
- การท าพวงกุญแจกระจกใสํไม๎จิ้มฟัน    
100 คน  
- การประดิษฐ์ดอกไม๎จันทร์ 100 คน     
- การท าพวงหรีดดอกไม๎จันทร์ 60 คน  
- การท าดอกไม๎จันทน ์300 คน 
(6 กลุํม กลุํมละๆ 50 คน)  
- การเลี้ยงปลาดุก 100 คน      
- การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์100 คน   
- การปลูกผักปลอดสารพิษ 150 คน  
- การท าผ๎ามัดยอ๎มสีจากลูกจาก 120 คน 
 

1,786,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
การฝึกอาชีพ ที่มีผู๎เข๎ารวํมจ านวนมาก ไมํแสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ของจังหวัด และอาจไมํสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. รวมทั้งไมํใชํภารกิจ
ของหนํวยงาน 

  

22 อบรมและสํงเสริมอาชีพด๎าน
การ ท าอาหารทะเล อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

อบรมสํงเสริมอาชีพด๎านการท าอาหารทะเล 
10 รุํนๆ ละ 100 คน 5 ต าบล 
 - การฝึกท าปลากะพงทอดน้ าปลา  
 - การฝึกท าปูผัดผงกะหรี ่
 - การฝึกท ากุ๎งหมึกผัดไขํดค็ม 
 - กุ๎งอบวุ๎นเส๎น 
 - การอบรมสํงเสริมการขายและการท าสื่อ
ทางการตลาด 
 

1,700,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
การฝึกอาชีพด๎านการท าอาหารทะเล ที่มีผู๎เข๎ารํวม
จ านวนมาก ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
จังหวัด และอาจไมํสามารถปฏบิัติตามมาตรการ
ของ ศบค. รวมทั้งไมํใชํภารกิจของหนวํยงาน 

  

23 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานเสริมผิวแอสฟัลต ์
ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน 
บางนา - ทางเข๎าทําอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ตอน 3 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งานเสริมผิวแอสฟัลส์ ทางหลวงหมายเลข 
34 ตอนบางนา - ทางเข๎าทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหวาํงกิโลเมตร 12+500 - 
กิโลเมตร 13+850 เป็นชํวงๆ  
(ทางขนานด๎านซ๎ายทาง) ระยะทาง 1.35 
กิโลเมตร ปริมาณงาน 17,100 ตารางเมตร 

11,000,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานเสริมผิว
แอสฟัลต ์ซ่ึงยังไมํชัดเจนในความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเรํงดํวน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       
 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 8/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานเสริมผิวแอสฟัลต ์
ทางหลวงหมายเลข 34  
ตอน ทางเข๎าทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ - บางววั ตอน 4 
ต าบลบางโฉลง  
อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งานเสริมผิวแอสฟัลส์ ทางหลวงหมายเลข 
34 ตอนทางเข๎าทําอากาศยานสุวรรณภมูิ - 
บางวัว ระหวาํงกิโลเมตร 18+500 - 
กิโลเมตร 21+000 เป็นชํวงๆ  
(ทางขนานด๎านขวาทาง)  
ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร  
ปริมาณงาน 23,844 ตารางเมตร               

14,732,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานเสริมผิว
แอสฟัลส ์ซ่ึงยังไมํชัดเจนในความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเรํงดํวน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  

25 พัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากงานแก๎ไขและปูองกันน้ า
ทํวมทาง  ทางหลวง
หมายเลข 303 ตอน  
ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

งานแก๎ไขและปูองกันน้ าทํวมทาง ทางหลวง
หมายเลข 303 ตอนราษฎร์บูรณะ -  
พระสมุทรเจดีย์ โดยการท าความสะอาดทํอ
ระบายน้ าด๎วยรถดูดแรงดันสูง ระหวําง
กิโลเมตร 10+800 – กิโลเมตร 21+732  
เป็นชํวงๆ (ด๎านซ๎ายทางและด๎านขวาทาง) 
ระยะทาง 10.932 กิโลเมตร  
ปริมาณงาน 21,600 เมตร 
 

9,741,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการท าความ
สะอาดทํอระบายน้ าด๎วยรถดูดแรงดันสูง  เพื่อแก๎ไข
และปูองกันน้ าทวํมทาง ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกต ิ
ของหนํวยงาน       

  

26 ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีตและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย 
สป.1006 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 - เคหะบางพล ี 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 
 

ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแอสฟัลตกิคอน 
กรีตและปรับปรุงภูมิทัศน ์ถนนสาย สป.
1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 -  
เคหะบางพลี  อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ  
ระยะทาง 6.027 กิโลเมตร  
(ขนาด 4 ชํองจราจร) 

16,900,000 จังหวัดสมุทร 
ปราการ 

แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซํอมแซมผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่ึงยัง 
ไมํชัดเจนในความเหมาะสมและความจ าเป็น
เรํงดํวน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํ
การแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน 
และเป็นภารกจิปกต ิ

  

27 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวํางและ
ไฟสัญญาณจราจร แยกทาง
หลวงชนบทหมายเลข สป.
1011 - บ๎านลาดหวาย 
อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวํางและไฟสัญญาจราจร 
แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 - 
บ๎านลาดหวาย อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

3,535,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวํางและไฟสัญญาณจราจร ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎
แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจ
ปกติของหนํวยงาน        

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 9/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 งานปรับปรุงไฟฟูาแสงสวําง 
สาย สป.2001 แยกทาง
หลวงหมายเลข 34 
(กิโลเมตรที่ 18+165) - 
บ๎านลาดกระบัง  
อ าเภอบางพล,ีบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งานปรับปรุงไฟฟูาแสงสวําง สาย สป.2001 
แยกทางหลวงหมายเลข 34  
(กิโลเมตรที่ 18+165) - บ๎านลาดกระบงั 
อ าเภอบางพล,ีบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

20,700,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ไฟฟูาแสงสวําง ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  

29 พัฒนาความเข๎มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก โครงการ
ปูองกันน้ าทํวมทางหลวง
ชนบท จ านวน 3 สายทาง  
(สาย สป.1006 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3 – เคหะ
บางพลี, สาย สป.2001 แยก
ทางหลวงหมายเลข 34 – 
บ๎านลาดกระบัง, สาย สป.
4009 แยกทางหลวง
หมายเลข 3344 –ถนน
สุขุมวิท) 

ปูองกันน้ าทํวมทางหลวงชนบท จ านวน 3 สาย 
1. สาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 
– เคหะบางพลี อ าเภอ บางเสาธง จังหวดั 
สมุทรปราการ ทํอลอดกลม คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1 เมตร 
2. สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 
34 – บ๎านลาดกระบัง อ าเภอบางพลี, 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
ทํอลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1 เมตร 
3. สาย สป.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 
3344 –ถนนสุขุมวิท อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ ทํอลอดกลม  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร  
 

6,860,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ระบายน้ าทางหลวงชนบท ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของ
หนํวยงาน       

  

30 ติดต้ังกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
,ปรับปรุงไฟฟูาแสงสวํางและ
ไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย 
สป.1006 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 - เคหะบางพลี 
อ าเภอบางบํอ, อ าเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ติดต้ังกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด,ปรับปรุงไฟฟูา
แสงสวํางและไฟสัญญาจราจร ถนนสาย สป.
1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - เคหะ
บางพลี อ าเภอบางบํอ, อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

19,750,000 จังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิดปรับปรุงไฟฟูาแสงสวํางและ
ไฟสัญญาณจราจร ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และเป็นภารกิจปกติของหนํวยงาน       

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 10/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ประชาสัมพันธข์๎อมูลแหลํง
ทํองเที่ยวและของดีของเดํน 
จังหวัดสมุทรปราการ 

กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมผู๎ประกอบการ 2 วัน 
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวมธุรกิจทอํงเที่ยวที่
ผํานการคัดเลือก   
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนงบประมาณผําน
นักทํองเที่ยวให๎ผู๎ประกอบการที่เข๎ารํวมฯ 
กิจกรรมที่ 4 : ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 5 : แถลงขําว           
 

7,000,000 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานการทอํงเที่ยว
และกีฬา  

จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ผู๎ประกอบการประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเท่ียวและ
ของดีของเดํนของจังหวัดสมุทรปราการ ไมํแสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน และโครงการขาดใบ
เสนอราคา             

  

32 พัฒนาตํอยอดการทํองเท่ียว
เส๎นทางของจังหวัด
สมุทรปราการ โดยการ
ทํองเที่ยววิถีใหม ํNew 
Normal FAM Trip 

1.ออกแบบแคมเปญสํงเสริมเส๎นทาง
ทํองเที่ยววิถีใหม ํ
2. ส ารวจและออกแบบเส๎นทางทํองเท่ียววิถี
ใหมํ  3 เส๎นทาง  
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
4. จัดกิจกรรมเส๎นทางเมืองสมุทรปราการ 
FAM Trip 2 วัน 1 คืน * 3 ครั้ง  
5. จัดท า Landing Page  
6. ประชาสัมพันธ ์        
                                                                                    

5,000,000 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานการทอํงเที่ยว
และกีฬา  

จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาตํอ
ยอดการทอํงเที่ยวเส๎นทางของจังหวัด โดยการ
ออกแบบแคมเปญ ส ารวจและออกแบบเส๎นทาง
ทํองเที่ยว จัดกิจกรรม FAM Trip และจดัท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํ
การแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และ
โครงการขาดใบเสนอราคา 

  

33  1 อ าเภอ 1 Collection 1. วางแผน/เตรียมการ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3.สร๎างเร่ืองราว และชอํงทางการจ าหนาํย
ในตลาด Online 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. แสดงและจ าหนาํย 
6. สรุปผลการด าเนินการ 
 

4,600,000 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการประชุม  
จัดกิจกรรมแสดงและจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และโครงการขาดใบ
เสนอราคา 

  

34 พัฒนาทํองเท่ียวอัตลกัษณ์
ชุมชนวิถีใหม ํเพื่อความ
แข็งแกรํงเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน (Local Influencer) 

1. ศึกษา วิเคราะห ์จัดท าหลักสูตรเพื่อ
สร๎างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพชุมชน
ทํองเที่ยวสูํการเป็นชุมชนวถิีใหม ํ10 ชุมชน 
2. การยกระดับชุมชนเพื่อรองรับ
นักทํองเที่ยว 
3. การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ชุมชน
ทํองเที่ยว 
 

3,987,700 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
การยกระดับชุมชนเพื่อรองรับนักทํองเทีย่วและ
ประชาสัมพันธ ์ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํ
การแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และ
โครงการขาดใบเสนอราคา                                                                              

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 11/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 การจัดงานเทศกาลเที่ยว
ตามรอยประเพณีวัฒนธรรม 
ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นแวะชม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
สมุทรปราการ 

การจัดงานเทศกาลเที่ยวตามรอยประเพณี
วัฒนธรรมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่น แวะชม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ  
1 ครั้ง 5 วัน 

4,300,000 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
เทศกาลเที่ยวตามรอยประเพณีวัฒนธรรม ที่มี
ผู๎เข๎ารํวมงานจ านวนมาก ไมํแสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจ
ไมํสามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. รวมทั้ง
โครงการขาดใบเสนอราคา       
                                                    

  

36 สํงเสริมการตลาดดิจิทัล ปี 
2021 (Digital-Marketing) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการตลาดดิจิทัล  
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สํงเสริมการตลาด
ดิจิทัล จ านวน 80 ราย 
3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สํงเสริมชํองทาง
การตลาดจัดจุดจ าหนํายเคลื่อนที่ (OTOP 
Mobile) 
 

1,354,500 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การตลาด
ดิจิทัล ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และโครงการขาด
ใบเสนอราคา                                                                

  

37 สํงเสริมและพัฒนากลุํม
สัมมาชีพชุมชนสูํการเป็น
ผู๎ผลิตประกอบการ OTOP 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค๎นหา 
ส ารวจและวิเคราะห์อาชีพที่กลุํมสัมมาชพี
ต๎องการ 
2. สนับสนันวัสดุฝึกอาชพี 

1,012,800 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดประชุม
เพื่อค๎นหา ส ารวจ และวิเคราะห์อาชพีทีก่ลุํม
สัมมาชีพต๎องการ และสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพ  
ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และโครงการขาดใบ
เสนอราคา   
                           

  

38 ตลาดสินค๎าราคาประหยัด
ลดคําครองชีพ เพื่อ
ประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ  

จ๎างเหมาจัดโครงการตลาดสินค๎าราคา
ประหยัด ลดคําครองชีพ เพื่อประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 อ าเภอบางพล ี    
ครั้งที่ 2 อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์
ครั้งที่ 3 อ าเภอบางเสาธง 
ครั้งที่ 4 อ าเภอพระประแดง 
ครั้งที่ 5 อ าเภอบางบอํ 
ครั้งที่ 6 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 

3,500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ๎างเหมาจัด
งานตลาดสินค๎าราคาประหยัด ที่มีผู๎เข๎ารํวมงาน
จ านวนมาก ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 
อาจไมํสามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 
และโครงการขาดใบเสนอราคา 
      

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 12/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 สํงเสริมเส๎นทางแหลํง
ทํองเที่ยว รอบรู๎
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมถิ่นสมุทรปราการ 
เพื่อการทํองเท่ียววิถีใหม ํ
(จาก Online สูํ Offline) 
  

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจและรวบรวมขอ๎มูล
แหลํงทํองเที่ยว 
กิจกรรมที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
กิจกรรมที่ 3 การสํงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ ์

8,000,000 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

ส านักงานจังหวัด
สมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
สํงเสริมเส๎นทางแหลํงทํองเที่ยว ไมํแสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น และโครงการขาดใบเสนอราคา                                                  

  

40 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิง
สร๎างสรรค์สูํการตลาด
ออนไลน์ 

1. กิจกรรมอบรมเสริมสร๎างและพัฒนา
ความรู๎ด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
พร๎อมการขับเคลื่อนด๎านการตลาดออนไลน์  
2. กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค๎าชุมชน 
                                                                  

1,182,200 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
อบรมเสริมสร๎าง และการพัฒนาบรรจุภณัฑ์สินค๎า
ชุมชน ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และโครงการขาด
ใบเสนอราคา            

  

41 เสริมสร๎างศักยภาพเครือขําย
อาสาสมัครเพื่อชํวยเหลือ
กลุํมเปราะบาง 

อบรมเสริมสร๎างศักยภาพเครือขําย
อาสาสมัคร จ านวน 7 รุํน (รุํนละ 200 คน) 

1,110,200 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
สมุทรปราการ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เสริมสร๎างศักยภาพเครือขํายอาสาสมัครที่มี
ผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํแสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.      
                                         

  

42 พัฒนาและฟื้นฟูแหลํง
ทํองเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน 
บางปลานวัตวิถี (บา๎นบาง
กระอี่) เช่ือมโยงการ
ทํองเที่ยวชุมชน 

สํงเสริมฟื้นฟูศูนย์การเรียนรู๎ตามรอยศาสตร์
พระราชาต าบลบางปลา โดยปรับปรุงฐาน
การเรียนรู๎ในศูนย์การเรียนรู๎ตามรอยศาสตร์
พระราชา ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ (ในพื้นที่วิสาหกจิ
ชุมชนบางปลานวัตวิถี)   
1) การท า EM Ball  
2) การท าน้ าหมักชวีภาพ  
3 )การเลี้ยงไส๎เดือน  
4) การท าปุย๋หมกัจากผักตบชวา  
5) เครื่องมือการท าประมงในวิถีชุมชน      
                                                                                                                                                

218,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอบางพล ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ฐานการเรียนรู๎ในศูนย์การเรียนรู ๎และไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งไมํใชํภารกิจของ
หนํวยงาน 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 13/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 สํงเสริมเส๎นทางสินค๎า 
OTOP และบริการเพื่อการ
ทํองเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ 

จัดกิจกรรมแสดงสินค๎า OTOP และบรกิาร
เพื่อการทํองเท่ียวเพือ่สํงเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน ต าบลบางน้ าผึ้ง และสร๎างมูลค๎าเพิ่ม
สินค๎าและบริการ 

500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
มหกรรมแสดงสินค๎า ที่มีผู๎เข๎ารํวมงานจ านวนมาก 
ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งโครงการขาดใบเสนอ
ราคา และไมํใชํภารกิจของหนวํยงาน 
                                   

  

44 เพิ่มศักยภาพการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย และยกระดับ
การทํองเท่ียวและบริการ
เพื่อรองรับการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชน 

ด าเนินการฝึกอบรมฯ ประชาชนชุดรักษา
ความปลอดภยัหมูํบา๎น 5 รุํน  
รุํนละ 100 คน รวม 500 คน                                                                

2,643,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระประแดง 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร๎อยที่มี
ผู๎เข๎ารํวมจ านวนมาก ไมํแสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. รวมทั้งคําใช๎จําย
สํวนใหญํเป็นคําชุดของชุดรักษาความปลอดภัย
หมูํบ๎าน  
 

  

45 เพิ่มศักยภาพการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย และยกระดับ
การทํองเท่ียวและบริการ
เพื่อรองรับการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชน 

ด าเนินการฝึกอบรมฯ ประชาชนชุดรักษา
ความปลอดภยัหมูํบา๎น 7 รุํน  
รุํนละ 100 คน รวม 700 คน  
จ านวน 8 โครงการ                                                        

          
3,649,800  

จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ประชาชนชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบา๎น ที่มี
ผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวนมาก ไมํแสดงให๎เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  และอาจไมสํามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. รวมทั้งคําใช๎จําย
สํวนใหญํเป็นคําชุดของชุดรักษาความปลอดภัย
หมูํบ๎าน  
 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 14/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ฝึกอบรมทบทวนชุดรักษา
ความปลอดภยัหมูํบา๎น 
(ชรบ.) ประจ าปีงบประมาณ 
2564) 

1. บรรยายอ านาจหน๎าที่ของชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูํบ๎าน 
2. บรรยายการจัดการรักษาความปลอดภัย
ในหมูํบ๎าน  
3. บรรยาย พรบ. ลักษณะการปกครอง
ท๎องถิ่นที่เกี่ยวขอ๎งกับชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูํบ๎าน 
4. บทบาทของชุดรักษาความปลอดภัย
หมูํบ๎าน 
5. การฝึกระเบียบแถว 
6. การฝึกทําบุคคลมือเปลํา 
7. ศึกษาการใช๎อาวธุ 
8. การต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด/การตรวจค๎น
และการจบักุม            
                                                                                                                                                                                                                                   

2,786,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
บางพลี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย ที่มีผู๎เข๎ารํวมอบรม
จ านวนมาก ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการ
แก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และไมํ
สอดคล๎องกับสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019  และอาจไมํสามารถปฏบิัติตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งคําใช๎จํายสํวนใหญํเป็น
คําชุดของชุดรักษาความปลอดภยัหมูํบา๎น  

  

47 สํงเสริมการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภัยเพือ่สร๎าง
รายได๎และความมั่นคงด๎าน
อาหารฝุาวิกฤติ โควิด-19 

1. สํงเสริมการผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎
สมุทรปราการ 200 คน* 2 วัน    
(1,975,600 บาท) 
2. กิจกรรมสํงเสริมการผลิตข๎าวปลอดภยั 
104 คน*2 วัน (683,160 บาท) 
3. สํงเสริมการผลิตผักปลอดภัยสร๎างรายได๎  
248 คน *2 วัน (803,300 บาท)  
4. สํงเสริมการผลิตมะพร๎าวน้ าหอมคุณภาพ
ปลอดภัย 120 คน * 2 วัน (482,480 บาท) 
5. สํงเสริมการผลิตเลี้ยงชันโรง 40คน*2 วัน 
(284,380 บาท) 
6. สํงเสริมการผลิตมะมํวงรับประทานดิบ 
25 คน * 2 วัน (301,080 บาท) 
7.สํงเสริมการผลิตกล๎วยหอม 30 คน*2 วัน 
(284,780 บาท) 
  
 
                                                                                                                                              

4,814,840 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดสมุทรปราการ 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตร ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวมอบรม
จ านวนมาก ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการ
แก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน 
และไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์การระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของ ศบค. รวมทั้งคําใช๎จํายสํวนใหญํเป็น
การจัดซ้ือวัสดุทางการเกษตรให๎แกํผู๎เขา๎รํวม
ฝึกอบรม  

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 15/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตา
สัก เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวทางน้ า 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตาสัก หมูํที่ 6 และ 
7 ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 600 เมตร  
โดยจ๎างแรงงานในชุมชน ดังนี้  
1. คําจ๎างเหมาปรับหนา๎ดินจ านวน  
30,000 บาท  
2. คําจ๎างเหมาแรงงานในการขุดหลุมเพือ่
เตรียมการปลูกต๎นไม๎ จ านวนเงิน  
12,000 บาท  
3. คําจ๎างเหมาแรงงานปลูกต๎นไม๎  
23,000 บาท รวม 65,000 บาท  
 

500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ริมคลอง ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งไมํใชํภารกิจหนา๎ที่ของ
หนํวยงาน 

  

49 สํงเสริมเส๎นทางสินค๎า 
OTOP และบริการเพื่อการ
ทํองเที่ยวชุมชนเทศกาล
จ าหนํายผลิตภัณฑ์และ
สินค๎าทางการเกษตรชุมชน
ค๎ุงบางกระเจ๎า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

จัดกิจกรรมเทศกาลจ าหนํายผลิตภัณฑ์/
สินค๎าเกษตรชุมชน 

500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
เทศกาลจ าหนํายสินค๎าเกษตรชุมชน ซ่ึงมีผู๎เข๎ารํวม
จ านวนมาก ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการ
แก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และไมํ
สอดคล๎องกับสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค.      

  

50 กํอสร๎างศูนย์เรียนรู๎ประจ า
หมูํบ๎าน หมูํที่ 7  
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ  

กํอสร๎างศูนย์เรียนรู๎ประจ าหมูํบ๎าน หมูํที ่7 
ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 1 แหํง มีการจ๎างแรงงานใน
ชุมชนกํอสร๎างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู๎ 
จ านวน 25 คนๆ ละ 300 บาท  
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 225,000 บาท 
  

500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผูด๎๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎าง
ศูนย์เรียนรู๎ประจ าหมูํบา๎น ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งไมํใชํภารกิจของ
หนํวยงาน 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 16/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 เพิ่มศักยภาพการแขํงขัน
และการประชาสัมพันธก์าร
ทํองเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ "ทํองเที่ยว 
วิถีใหมํ สไตล์ New 
Normal @ ตลาดน้ าบาง
น้ าผึ้ง"  
 

จ๎างเหมาจัดท าจุด Land Mark 1 จุด  
จ านวนเงิน 330,000 บาท จัดกิจกรรม
สํงเสริมแสดงสินค๎าและจ าหนํายผลิตภณัฑ์
ชุมชนต าบลบางน้ าผึ้ง  

500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
มหกรรมจ าหนาํยผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีผู๎เข๎ารํวม
จ านวนมาก ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการ
แก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น และไมํ
สอดคล๎องกับสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไมํสามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการของ ศบค.  

  

52 ปรับภูมิทัศน์ชุมชนทํองเที่ยว
แอํงเล็ก...เช็คอิน เรียนรู๎วิถี
ถิ่น ชุมชน คนริมน้ า ที่นี่หมูํ 
3 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หมูํบ๎านทํองเท่ียว หมูํที่ 3 
ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระ
ประแดงจังหวัด 
สมุทรปราการ 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทําเทียบเรือแหลํงทํองเท่ียว  
หมูํที่ 3 ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับ 
ภูมิทัศน์ชุมชน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํใชํภารกจิของหนํวยงาน  

  

53 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู๎
ห๎องสมุดชุมชนประจ า
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ต าบลบาง
น้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงห๎องสมุดชุมชน 1 แหํง 500,000 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู๎ห๎องสมุดชุมชน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํแสดง
ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นภารกิจปกต ิ
รวมทั้งไมํใชํภารกิจหน๎าทีข่องหนํวยงาน 
 

  

54 ปลูกปุาและปูองกันไฟปาุ 
เพื่อเพิ่มพูนความ
หลากหลายในพื้นที่ปาุชาย
เลนเพิ่มความอุดมสมบรณ์
ของชายฝั่งและสร๎างรายได๎
ให๎กับชุมชนชายฝั่ง 

1. ส ารวจจุดอกีครั้งรํวมกับชุมชนชายฝั่ง 3 
อ าเภอ 6 ต าบล 
2. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่ปาุชายเลน 10 ไรํ 
ปลํอยพันธุ์สัตว์น้ า 10 ครั้ง 

1,200,000 จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

จังหวัดสมุทรปราการ 
ส านักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

ที่ 2 
 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปลูกปุาชาย
เลนและปลํอยพันธุ์สัตว์น้ า ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํแสดง
ให๎เห็นถึงความชัดเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 17/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ปรับปรุงเสริมเขื่อนหินใหญํ
ปูองกันน้ าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

การเสริมหินใหญํพร๎อมเรียงเป็นเขื่อนหนิ 
ขนาดสันบนกวา๎ง 3 เมตร ฐานกว๎าง 8 เมตร 
สูงเฉลี่ย 3 เมตร ความยาว 329 เมตร  
ใช๎ปริมาตรหินใหญํไมํน๎อยกวํา 4,935 
ลูกบาศก์เมตร หมูํที่ 12 ต าบลคลองดําน 
อ าเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ 

9,298,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองดําน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เสริมเขื่อนหินใหญํปูองกันน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน 
 

  

56 ฝึกอาชีพระยะสั้น ฝึกอบรมอาชพีระยะสั้น 20 คน  
( 2 รุํนๆ ละ 10 คน) โดยแบํงเป็น 3 
กิจกรรม ได๎แก ํ 
1. ฝึกอาชีพการท าอาหารคาว-หวาน  
หมูสะเต๏ะ น้ าพรกิ) 6 กิจกรรม*6 วัน  
2. ฝึกอาชีพการท าสิ่งประดิษฐ์  
(จับจีบผ๎า ดอกไม๎ดิน สานคล๎องแมส)  
3 กิจกรรม*3 วัน  
3. อบรมเรื่อง SMART PHONE สร๎าง
ยอดขาย 2 วัน คําใช๎จาํย แบํงเป็น 
 (1) คําตอบแทนวิทยากร 112,800 บาท  
 (2) คําใช๎สอย 16,200 บาท  
 (3) คําวัสด ุ71,000 บาท 
 

200,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บางพลี 

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น ไมํแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํ
การแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน 
และคําใช๎จํายสํวนใหญํเป็นคําตอบแทนวิทยากร  

  

57 กํอสร๎างถนนซอยแพรกษา 
15 (อุบลศรี) ต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

กํอสร๎างถนนซอยแพรกษา 15 (อุบลศรี) 
ขนาดกวา๎ง 30 เมตร ยาว 300 เมตร  
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 9,000 
ตารางเมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร 
พร๎อมวางทํอระบายน้ า ขนาดเส๎นผําน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร และบํอพัก คอนกรีต
เสริมเหล็ก ทํอระบายน้ าพร๎อมฝาตะแกรง
เหล็กในผิวจราจร 62 บํอ พร๎อมทางเดินเท๎า
และเสาไฟฟูาแสงสวาํงสูง 9 เมตร แบบกิ่ง
เด่ียวพร๎อมดวงโคมชนิดชนิด LED 62 ชุด 
(5,981,694.06 บาท) ทั้งสองข๎างทาง และ
ทางจักรยาน กว๎าง 1.20 เมตร  
(724,440 บาท)  
 

35,000,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แพรกษา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎าง
ถนนพร๎อมทางเดินเท๎าและเสาไฟฟูาแสงสวํางทั้ง
สองข๎างทาง และทางจกัรยาน ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน และไมํสามารถแสดงให๎เห็นถึง
ความเหมาะสมและความค๎ุมคําในการด าเนินงาน 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 18/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ลอกทํอถนนบา๎นแชํ และ
ซอยบ๎านแซํ 1-2 (ทั้ง 2 ฝั่ง) 
ต าบลตลาด อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนบา๎นแชํ และซอยบา๎นแซํ 1-2 
(ทั้ง 2 ฝั่ง) ขนาดทํอ เส๎นผํานศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 556 เมตร  
ถนนบ๎านแซํ 1-2 ขนาดทํอ  
เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จ านวน 170 เมตร 

382,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึง
เป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล และเป็นภารกิจปกติ
ของหนํวยงาน 

  

59 ลอกทํอถนนพระยาพายัพ
พิริยะกจิ จากวัดโมกขถ์ึง
ทางเข๎ากรมทรัพยากรธรณี 
ต าบลตลาด อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ จากวัด
โมกข์ถึงทางเข๎ากรมทรัพยากรธรณีทั้ง 
สองฝ่ัง ระยะทาง 350 เมตร ขนาดทํอ  
เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จ านวน 700 เมตร 

385,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล และ
เป็นภารกิจปกต ิ

  

60 ลอกทํอถนนนครเขื่อนขันธ ์
จากทีว่ําการอ าเภอ - 
สะพานข๎ามคลองลัดหลวง 
ต าบลตลาด อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
 

ลอกทํอถนนนครเขื่อนขันธ ์จากที่วาํการ
อ าเภอ - สะพานขา๎มคลองลัดหลวง  
ขนาดทํอ เส๎นผํานศูนยก์ลาง 1.20 เมตร 
จ านวน 160 เมตร รางระบายน้ า  
ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 900 เมตร 

500,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล และ
เป็นภารกิจปกต ิ

  

61 ลอกทํอถนนสามัคคีรังสรรค์
และถนนชุมนุมพานิช ต าบล
ตลาด อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนสามัคคีรังสรรค์และถนนชุมนุม
พานิชขนาดทํอ เส๎นผํานศูนย์กลาง  
0.60 เมตร ยาว 300 เมตร ถนนชุมนุม
พานิช  ขนาดทํอ เส๎นผํานศูนย์กลาง  
0.60 เมตร ยาว 400 เมตร 

385,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล และ
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน       
 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 19/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ปรับปรุงเส๎นทางจักรยาน
เพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียว
เชิงสุขภาพต าบลบางยอและ
ต าบลบางกอบวั  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ปรับปรุงเส๎นทางจักรยานเพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพต าบลบางยอและต าบล
บางกอบวั อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ (ซอยเพชรหึงษ์ 20,22,23,25 
(ทางเข๎าวัดกองแก๎ว) ,25/1  
(ทางเข๎าโรงเรียนวัดกองแล๎ว) , 25/4)  
โดยปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,757.70 เมตร 
พร๎อมตีเส๎น Thermoplastic  
กว๎าง 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 3 มิลลิเมตร 
 

8,148,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหาร 
สํวนต าบลบางยอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เส๎นทางจักรยาน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน 

  

63 พัฒนาศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงและถาํยทอด
เทคโนโลยีด๎านการเกษตร 
หมูํที่ 9 ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

พัฒนาศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงและ
ถํายทอดเทคโนโลยีด๎านการเกษตร หมูํที่ 9 
ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง 

1,890,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางยอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาศูนย์
เรียนรู๎และถํายทอดเทคโนโลยีด๎านการเกษตร ซ่ึง
ไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน  
 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 20/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 กํอสร๎างเส๎นทางจักรยาน
เพื่อการทํองเท่ียว หมูํที ่1 
เช่ือมหมูํที่ 2 และหมูํที่ 3 
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

กํอสร๎างเส๎นทางจักรยานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา๎ง 2 เมตร ยาว 700 เมตร  
เพื่อการทํองเท่ียว หมูํที ่1 เช่ือมหมูํที่ 2  
และหมูํที่ 3 ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
1. งานรื้อถอนทางเดินเท๎าเดิม กวา๎ง 1.20 
เมตร ยาว 700 เมตร จ านวน 2 ชั้น  
สูง 1 เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร  
2. งานเสาเข็มและคาน ยาว 0.25 เมตร  
สูง 0.40 เมตร คานยาว 2.10 เมตร  
พื้นยาว 700 เมตร จ านวนคาน 258 คาน 
3. งานพื้นทางดินเท๎า กว๎าง 2.10 เมตร  
ยาว 700 เมตร หนา 0.07 เมตร  
4. งานราวทางเดินเท๎าและโคมไฟฟูา  
สูง 0.90 เมตร ยาว 1,400 เมตร โดยเปน็
ราวสแตนเลสด๎านส าเร็จรูป ศก. 5 นิ้ว 
1,260 ตารางเมตร และโคมไฟฟูาโซลําเซลล์ 
144 ชุด 
5. งานล าเลียงวัสดุเข๎าพื้นที่โครงการ 
 

13,383,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎าง
เส๎นทางจักรยานคอนกรีตเสริม ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎
แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน 

  

65 ลอกทํอถนนพระยาพายัพ
พิริยะกจิจากสุสานวัดโรมนั
คาทอลิคถึงวัดโมกข์และ
ถนนแยกไปสะพานขา๎ม
คลองลัดหลวง ต าบลตลาด 
อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนพระยาพายัพพิริยะกิจจาก
สุสานวัดโรวันคาทอลิคถึงวัดโมกขแ์ละถนน
แยกไปสะพานข๎ามคลองลัดหลวง  
ระยะทาง 300 เมตร ขนาดทํอ  
เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จ านวน 600 เมตร ขุดลอกทํอถนนแยกไป
สะพานข๎ามคลองลัดหลวงจากแยกสุสาน 
วัดโรมันสะพาน จ านวน 100 เมตร 
 

385,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 21/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ลอกทํอถนนศรีเขื่อนขันธถ์ึง
หน๎าโรงเรียนอ านวยวิทย์ 
ต าบลตลาด  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนศรีเขื่อนขันธถ์ึงหน๎าโรงเรียน 
อ านวยวิทย์ รางขนาด 0.30 เมตร  
จ านวน 320 เมตร ขนาดทํอ เส๎นผําน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 380 เมตร 

337,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

  

67 ลอกทํอถนนขา๎งโรงเรียน 
เซนต์แมรี่จากแยกถนนหลัง
ปูอมแผลงไฟฟูาถึงถนนแมํ
พระดวงหทัยนิรมล  
ต าบลตลาด อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนขา๎งโรงเรียนเซนต์แมรี่จากแยก
ถนนหลังปูอมแผลงไฟฟูาถึงถนนแมํพระดวง
หทัยนิรมล (สองฝ่ัง) ขนาดทํอ เส๎นผําน
ศูนย์กลาง 1 เมตร จ านวน 170 เมตร ถนน
ในหมูํบ๎านชุมชนวัดโรมัน ขนาดทํอ เส๎นผําน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 240 เมตร 

408,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

  

68 ลอกทํอถนนทรงเมืองภายใน
ตลาดเทศบาลเมืองพระ
ประแดง (บางสํวน)  
ต าบลตลาด  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนทรงเมืองภายในตลาดเทศบาล
เมืองพระประแดง (บางสํวน) ขนาดทํอ  
เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จ านวน 770 เมตร 

341,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

  

69 ลอกทํอถนนเพชรหึงษ์จาก
แยกถนนนครเขื่อนขันธ์ถึง
สวนสุขภาพลัดโพธิ ์  
ต าบลตลาด  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนเพชรหึงษ์จากแยกถนนนคร
เขื่อนขันธ์ถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ ์ขนาดทํอ
เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.80 เมตร  
จ านวน 600 เมตร 

353,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 22/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ลอกทํอถนนศรีเขื่อนขันธ์
จากแยกถนนนครเขื่อนขันธ์
ถึงถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ 
ต าบลตลาด  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนลอกทํอถนนศรีเขื่อนขันธ์  
ขนาดทํอเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 340 เมตร ขนาดทํอ  
เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จ านวน 293 เมตร ขนาดทํอ  
เส๎นผํานศูนย์กลาง 1.00 เมตร  
จ านวน 100 เมตร 
 

394,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

  

71 ขุดลอกทํอถนนสมิงปราบ
พยัคฆา จากแยกถนนนคร
เขื่อนขันธ์ถึงถนนบ๎านแซํ 
ต าบลตลาด 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนสมิงปราบพยัคฆาจากธนาคาร
กรุงศรีถึงปาก ซอยบ๎านทรงไทยทั้ง 2 ฝั่ง 
ขนาดทํอเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 482 เมตร ถนนซอยลัดตะนงและ
ซอยดรงไฟฟูาบางสํวน ขนาดทํอมีเส๎นผาํน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 300 เมตร 

382,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

  

72 ลอกทํอถนนทรงธรรมจาก
แยกถนนเพชรหึงษ์ถึง
โรงเรียนอาษาวิทยา  
ต าบลตลาด  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนทรงธรรมจากแยกถนน
เพชรหึงษ์ถึงโรงเรียนอาษาวิทยา  
ขนาดทํอ เส๎นผํานศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 880 เมตร 

485,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล  
ซ่ึงเป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 
 

  

73 กํอสร๎างไฟฟูาทางสํองสวาํง
โดยใช๎พลังงานแสงอาทิตย ์
หมูํที่ 1 ต าบลบางน้ าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

กํอสร๎างไฟฟูาทางสํองสวาํงโดยใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูํที่ 1 ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
สูง 4 เมตร จ านวน 24 ต๎น 

500,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎างฟูา
ทางสํองสวํางโดยใช๎พลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไมํได๎
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน 
และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน 

  

74 ลอกทํอบริเวณถนนทรง
เมืองตลอดสาย อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

ลอกทํอบริเวณถนนทรงเมืองตลอดสาย 
ขนาดทํอระบายน้ าทอํราง 0.30 เมตร 
จ านวน 885 เมตร 

378,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน     
 

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 23/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 กํอสร๎างและปรับปรุง
สะพานลอยคนข๎ามถนน   
2 แหํง  
1. กํอสร๎างสะพานลอยคน
เดินข๎าม บริเวณหน๎าเอื้อ
อาทรฯ 14 ถนนหมายเลข 
3116 
2. ปรับปรุงสะพานลอยคน
เดินข๎าม บริเวณหน๎าวัด
แพรกษา ต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 
 

1. กํอสร๎างสะพานลอยคนเดินข๎าม บริเวณ
หน๎าเอื้ออาทรฯ 14 ถนนหมายเลข 3116 
(กํอสร๎างตามแบบมาตรฐาน* 40 เมตร)  
= 7,500,000 บาท 
2. ปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข๎าม หนา๎วัด
แพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง 
(ปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข๎ามพร๎อมสิ่ง
อ านวยความสะดวก บันไดเล่ือนขึ้น-ลง ทั้ง
สองข๎าง มีหลังคาคลุม และไฟฟูาแสงสวาํง
ชนิด LED บนสะพานลอยเดิม)  
= 12,000,000 บาท  

19,500,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แพรกษา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎าง
และปรับปรุงสะพานลอยคนข๎ามถนน พร๎อมสิ่ง
อ านวยความสะดวก ซ่ึงไมํสามารถแสดงให๎เห็นถึง
ความเหมาะสมและความค๎ุมคําของการด าเนินงาน 
และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน  

  

76 กํอสร๎างไฟทางสํองสวํางโดย
ใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ หมูํที ่
8 ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอ
พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

กํอสร๎างไฟสํองสวํางโดยใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูํที่ 8 ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
สูง 2.50 เมตร จ านวน 33 ต๎น 

500,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎างไฟ
ทางสํองสวําง ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน  

  

77 กํอสร๎างไฟทางสํองสวํางโดย
ใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ หมูํที ่
11 ต าบลบางน้ าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

กํอสร๎างไฟทางสํองสวํางโดยใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูํที่ 11 ต าบลบางน้ าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
สูง 2.50 เมตร จ านวน 33 ต๎น 

500,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎างไฟ
ทางสํองสวําง ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่ชัดเจน  

  

78 กํอสร๎างไฟทางสํองสวํางโดย
ใช๎พลังงานแสงอาทิตย์  
หมูํที่ 6 ต าบลบางน้ าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

กํอสร๎างไฟทางสํองสวํางโดยใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูํที่ 6 ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
สูง 4 เมตร จ านวน 24 ต๎น 

500,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางน้ าผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกํอสร๎างไฟ
ทางสํองสวํางโดยใช๎พลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไมํได๎
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน 
และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน  

  



 ไมํเห็นควรสนับสนุน สมุทรปราการ หนา๎ 24/24 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ลอกทํอถนนพระยาพายัพ
พิริยะกจิจากธนาคารไทย
พาณิชย์ถึงสุสานวัดโรมันคา
ทอลิค ต าบลตลาด  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ลอกทํอถนนพระยาพายัพพิริยะกิจจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ถึงสุสานวัดโรมันคาทอลิค 
ขนาดทํอ เส๎นผํานศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 270 เมตร ขนาดทํอ เส๎นผําน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 527 เมตร 

386,000 เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

เทศบาลเมือง 
พระประแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลอกทํอ
ถนน ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรํงดํวนในการ
ด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงานเชิงสุขาภิบาล ซ่ึง
เป็นภารกิจปกติของหนวํยงาน 

  

80 จ๎างเหมาขุดลอกทอํระบาย
น้ าในเขตต าบลบางยอ  
หมูํที่ 2 ต าบลบางยอ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ขุดลอกทํอระบายน้ าในเขตต าบลบางยอ 
ตั้งแตํถนนเพชรหึงษ์ หน๎าบ๎านเลขที ่33  
หมูํที่ 2 ถึงหน๎าบ๎านเลขที่ 161 หมูํที่ 2  
ทํอระยายน้ าขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง  
0.80 เมตร  
ระยะทางยาวไมํน๎อยกวํา 780 เมตร 

500,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหาร 
สํวนต าบลบางยอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ๎างเหมา 
ขุดลอกทํอระบายน้ า ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงาน
เชิงสุขาภิบาล ซ่ึงเป็นภารกจิปกติของหนํวยงาน 

  

81 จ๎างเหมาขุดลอกทอํระบาย
น้ า ในเขตต าบลบางยอ  
หมูํที่ 10 ต าบลบางยอ 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ขุดลอกทํอระบายน้ าในเขตต าบลบางยอ 
ตั้งแตํถนนเพชรหึงษ์ หน๎าบ๎านเลขที ่56/2 
หมูํที่ 10 ถึงปากซอยเพชรหึงษ์ 24 ทํอ
ระบายน้ าขนาด เส๎นผํานนศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ระยะทางยาวไมํน๎อยกวาํ 770 เมตร 

500,000 กรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหาร 
สํวนต าบลบางยอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุํม
วิสาหกจิ กลุํมอาชีพ 

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส กลุํม
เปราะบาง ผู๎สูงอาย ุ

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ๎างเหมา 
ขุดลอกลอกทอํระบายน้ า ซ่ึงไมํได๎ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเรํงดํวนในการด าเนินงาน และไมํได๎แสดงให๎
เห็นถึงความเชื่อมโยงสูํการแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท๎องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงเป็นลักษณะงาน
เชิงสุขาภิบาล ซ่ึงเป็นภารกจิปกติของหนํวยงาน 

  

ปรับลดวงเงิน 5,350,107      
รวม 81 โครงการ 436,284,047  

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดกาญจนบรุี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวดักาญจนบุร ี

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

กาญจนบุรี 683,086,331 69 682,904,300 47 313,042,648 22 369,861,652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาภูมิทัศน์โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อฟื้นฟพูื้นที่
เศรษฐกิจเทศบาลเมือง
กาญจนบุร ีช่วงถนนสอง
แควถึงถนนคนเดินปาก
แพรก อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ี 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐานเดิมโดย
ก่อสร้างและซ่อมแซม ช่วงถนนสองแควถึง
ถนนคนเดินปากแพรก และ ขยายเขตไฟฟูา 
โดย  
1) ปรับปรุงถนนและทางจักรยาน ช่วงถนน
สองแควถึงถนนคนเดินปากแพรก 
(33,959,297 บาท) โดยปรับปรุงถนนเดิม 
ระยะทาง 2,400 เมตร และปรับปรุงถนน
คนเดินปากแพรก ระยะทาง 175 เมตร 
   - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต  
(TACK COAT) ขนาด 27,000 ตารางเมตร 
/งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตกรณี 
Tack coat 825 ตัน/งานปูยาง AC แบบ
ส่วนผสมละเอียดหนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 
ขนาด 27,000 ตารางเมตร/งานฝา
เหล็กหล่อ/งานปรับขอบฝาบ่อพัก/งานพื้น
โพลีไวนิลคละสีชนิดเคลือบแข็ง (พื้นถนน) 
3,500 ตารางเมตร/งานพื้นโพลีไวนิลคละสี
ชนิดเคลือบแข็ง(พื้นทางจักรยานบนถนน
AC) 2,550 ตารางเมตร/ งานตัวอักษร 
Songkwae sky walking streetฯ 

87,899,000 จังหวัดกาญจนบุร ี ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 

จังหวัดกาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการเพิ่มศักยภาพการทอ่งเที่ยว
ชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นระเบียบ ปลอดภัยและ 
มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเป็น
การสร้างแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่
ส าคัญของจังหวัดกาญจนบุร ีให้เชื่อมโยงสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองเก่าชุมชนปากแพรก การท่องเท่ียว
ทางน้ าแควและจุดชมววิแม่น้ าสองสี (Skywalk)  
โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ทางเท้า ทางจักรยานใน
พื้นที่ช่วงถนนสองแควถึงถนนคนเดินปากแพรก 
ปรับปรุงลานกิจกรรมและลานกีฬาบริเวณ
สวนสาธารณะหน้าริมน้ าแคว เมื่อก่อสรา้งแล้วเสร็จ
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มตา่งๆ ให้เข้ามาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อท ากจิกรรมต่างๆ ได้ เช่น  
เล่นกีฬา การจัดงานประเพณีลอยกระทง  
งานสงกรานต์และอื่นๆ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 2,000 คน ผู้ประกอบการ 2,000 ราย
และเกิดการจา้งแรงงานในพื้นที่ด าเนินการ  
จ านวน 100 คน ท าให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการมีรายได้จากการท่องเท่ียว ประมาณ 
150,000,000 บาท/ป ีหรือเฉลี่ย 500 บาท/คน/วัน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

87,899,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2) งานทางเท้าและทางจักรยาน โดยงาน
ทางเท้าช่วงสะพานสองแควถึงวัดเหนือ และ
ขยายทางจักรยานช่วงสะพานสองแคว  
(37,520,335 บาท) โดยปรับปรุงทางเท้า 
ระยะทาง 2,400 เมตร และขยายทาง
จักรยาน ระยะทาง 1,600 เมตร    
    - งานรื้อพื้นและโครงสร้างเดิม/งานเท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้า(โครงสร้าง
เดิม)หนาเฉลี่ย10 เซนติเมตร ขนาด 7,207 
ตารางเมตร/ขยายทางจกัรยานชว่งสะพาน
สองแคว/ขยายทางเท้าช่วงสะพานสองแคว
ถึงวัดเหนือ ขนาด 270 ตารางเมตร/งานพื้น
โพลีไวนิลคละสีชนิดเคลือบแข็ง(พื้นทางเท้า) 
ขนาด 7,207 ตารางเมตร/งานพื้นโพลีไวนิล
คละสีชนิดเคลือบแข็ง(พื้นทางจักรยาน)  
ขนาด 1,930 ตารางเมตร/งานเสาไฟฟูาสูง 
3 เมตรแบบติดตั้งธงญี่ปุุน 2 ด้าน 60 ต้น/
งานเสาไฟส่องสว่าง High Mast สูง 15 เมตร 
3) งานลานกีฬา (14,889,399 บาท) 
  - งานรื้อพื้นและโครงสร้างเดิมพร้อมขน
ทิ้ง/งานโครงสร้างพื้นทาง/งานพื้นโพลีไวนิล
คละสีชนิดเคลือบแข็ง (ลานกีฬา) ขนาด 
1,930 ตารางเมตร/งานระบบรดน้ าต้นไม้
และจัดสวน /งานเดินระบบไฟฟูาพรอ้ม
ระบบควบคุมอัจฉรยิะ 
 

       3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
- ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ส านกังานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด ส านกังานพัฒนาชุมชน การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) เทศบาล ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน     
- เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองเก่า ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งจึงควรร่วมกันจัดท าแผนบริหารจัดการ
และจัดระเบียบการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยนืให้เป็น
แนวทางปฏบิัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
อัตลักษณ์และความดั้งเดิมของชุมชน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 พัฒนาและยกระดับ
ร้านอาหารและบริการด้าน
การท่องเท่ียวจังหวัด
กาญจนบุร ี

1. จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารเพือ่
ยกระดับมาตรฐานดา้นความสะอาดและ 
การบริการ จ านวน 1,000 ราย  
(1,000,000 บาท) 
2. จัดอบรมผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียว
เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบริการ 
จ านวน 1,000 ราย (1,000,000 บาท) 
3. ตรวจประเมินและมอบตราสัญลักษณ์
ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน
และได้รับมาตรฐาน (1,000,000 บาท) 

3,000,000 จังหวัดกาญจนบุร ี ส านักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดกาญจนบุร ี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและการบริการ โดย
การจ้างเหมาจัดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
และด้านบริการการท่องเท่ียว กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ และบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว จ านวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
สามารถด าเนิการได้ทันท ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 เป็นวงเงิน 1,000,000 บาท 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได้ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง
มาแล้ว ควรต่อยอดไปสู่การพัฒนาในกจิกรรมด้าน
อื่นๆ ต่อไป เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมที่ 1 
และ 3 คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
2,000,000 บาท 

2,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 4/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก (กิจกรรม
งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง
แบบกิ่งเด่ียว 9.00 เมตร)  
ในพื้นที่ชุมชนหนองพังตรุ 
ชุมชนห้วยไร่ ชุมชนหนอง
เป็ด ชุมชนหนองปรือ  
ชุมชนหนองทะเลสาบ  
ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  
ชุมชนหนองตากยา  
ต าบลหนองตากยา  
อ าเภอทา่ม่วง  
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9 เมตร ในพื้นที่ชุมชนหนองพังตรุ ชุมชน
ห้วยไร่ ชุมชนหนองเป็ด ชุมชนหนองปรอื 
ชุมชนหนองทะเลสาบ ต าบลพังตรุ, ชุมชน
หนองตากยา ต าบลหนองตากยา  
อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในทาง
หลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0100 
ตอน ท่ามะกา - กลอนโด ระหวา่ง  
กม.9+600 - กม.35+910 (เป็นตอนๆ) 
จ านวน 528 ต้น (โรงเรียน บ้านห้วยไร่  
12 ต้น/  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 12 ต้น/ 
โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิรยิาราษฎร์บ ารุง 
12 ต้น/ โรงเรียนจ ารูญเนติศาสตร์  
สพป.กจ.1 12 ต้น ที่ท าการผู้ใหญ่บา้น 
คอเขา 2 ต้น) 

23,161,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวา่งในชุมชน เพื่อความ
ปลอดภัยของแหล่งชุมชนและสถานที่ส าคัญ เช่น 
ชุมชนหนองพังตร ุชุมชนห้วยไร่ ชุมชนหนองเป็ด 
ชุมชนหนองปรือ ชุมชนหนองทะเลสาบ ต าบลพัง
ตรุ ชุมชนหนองตากยา โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริ
ยาราษฎร์บ ารุง โรงเรียนจ ารูญเนติศาสตร์ สพป.กจ.
1 และที่ท าการผู้ใหญ่บ้านคอเขา กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน นักทอ่งเที่ยว และผู้ประกอบการ จ านวน 
4,170 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ 

23,161,000 

4 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวง ผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม
งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง
แบบกิ่งเดียว ขนาดสูง  
9 เมตร ในเขตพื้นที่ชุมชน
ทุ่งทอง ชุมชนท่าม่วง และ
ชุมชนหนองขาว ต าบลทุ่ง
ทอง, ต าบลท่าม่วง,  
ต าบลหนองขาว  
จังหวัดกาญจนบุร ี

งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิ่งเดียว 
ขนาดสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 
3084 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าม่วง - 
หนองขาว ระหว่าง กม.1+5000 - กม.
7+580 (เป็นตอนๆ) ในพื้นที่ชุมชนทุ่งทอง 
ชุมชนท่างม่วง และชุมชนหนองขาว  
ต าบลทุ่งทอง, ต าบลท่าม่วง,  
ต าบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 113 ต้น 

5,097,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวา่งในชุมชน เพื่อความ
ปลอดภัยของแหล่งชุมชน เช่น ชุมชนทุง่ทอง  
ชุมชนท่างม่วง และชุมชนหนองขาว กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน นักทอ่งเที่ยว และผู้ประกอบการ 
จ านวน 1,260 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ 

5,097,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม
งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง
แบบกิ่งเดียว ขนาดสูง 9 
เมตร ในเขตพื้นที่ชุมชนลุ่ม
สุ่ม และชุมชนท่าเสา ต าบล
ลุ่มสุ่ม ต าบลท่าเสา อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0204 ตอน 
หนองสามพราน - แก่งประลอม ระหวา่ง 
กม.104+665 - 139+000 (เป็นตอนๆ)  
ในเขตพื้นที่ชุมชนลุ่มสุ่ม ต าบลลุ่มสุ่ม และ 
ชุมชนท่าเสา ต าบลทา่เสา อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 437 ต้น 
(โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 12 ต้น/ โรงเรียน
บ้านพุองกะ 12 ต้น/ โรงเรียนพุทธวิมุติ
วิทยา 12 ต้น/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านพุเตย 12 ต้น) 

19,439,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวา่งในบริเวณพื้นที่ที่ไม่
มีไฟฟูาแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยของแหล่ง
ชุมชนและสถานที่ส าคัญ เช่น ชุมชนลุ่มสุ่ม  
ชุมชนท่าเสา โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม  
โรงเรียนบ้านพุองกะ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพเุตย และ
เป็นเส้นทางเช่ือมโยงสถานที่ท่องเท่ียว  
เช่น พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ถ้ าวังบาดาล  
และน้ าตกไทรโยคน้อย กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน ผู้ประกอบการกลุ่มการท่องเท่ียว และ
นักท่องเที่ยว จ านวน 5,300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ 
 

19,439,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก (กิจกรรม
งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง 
แบบกิ่งเด่ียว ความสูง 9.0 
เมตร) ในพื้นที่ชุมชนท่าน้ า
ตื้น ต าบลแก่งเส้ียน  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุร ี 
ชุมชนท่ามะขาม ชุมชนบ้าน
หัวหิน ชุมชนบ้านยาง 
ชุมชนบ้านเขาปูน  
ต าบลท่ามะขาม  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว 
ความสูง 9.0 เมตร ในพื้นที่ชุมชนท่าน้ าตื้น 
ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ีชุมชนท่ามะขาม  
ชุมชนบ้านหัวหิน ชุมชนบา้นยาง  
ชุมชนบ้านเขาปูน ต าบลท่ามะขาม  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบรุี 
ทางหลวงหมายเลข 3305 ตอนควบคุม 
0100 ตอน ท่าน้ าตื้น - บ้านเก่า ระหวา่ง 
กม.0+000 – กม.9+407 (เป็นตอนๆ) 
จ านวน 171 ต้น (โรงเรียนท่าน้ าตื้น 12 ต้น/
โรงเรียนบ้านหัวหิน 12 ต้น/ โรงเรียนวัด
บ้านยาง 12 ต้น) 

7,732,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวา่งในบริเวณพื้นที่ที่ไม่
มีไฟฟูาแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยของแหล่ง
ชุมชนและสถานที่ส าคัญ เช่น ชุมชนท่าน้ าตื้น 
ชุมชนท่ามะขาม ชุมชนบ้านหัวหิน ชุมชนบ้านยาง 
ชุมชนบ้านเขาปูน โรงเรียนท่าน้ าตื้น โรงเรียนบ้าน
หัวหิน และโรงเรียนวัดบา้นยาง กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน ผู้ประกอบการกลุ่มการท่องเท่ียว และ
นักท่องเที่ยว จ านวน 50,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ 

7,732,000 

7 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม
งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง
แบบกิ่งคู่ ขนาดสูง 9 เมตร 
ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านพุเลียบ 
และชุมชนหนองสามพราน 
ต าบลหนองบัว  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งคู่ ขนาด
สูง 9 เมตร บริเวณจุดที่ไม่มีไฟฟูาแสงสว่าง 
ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคมุ 
0203 ตอนท่าน้ าตื้น - หนองสามพราน 
ระหว่าง กม.75+070 - กม.82+060  
(เป็นตอนๆ) ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านพุเลียบ 
และชุมชนหนองสามพราน ต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบรุี 
จ านวน 113 ต้น 

6,733,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวา่งในบริเวณพื้นที่ที่ไม่
มีไฟฟูาแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยของแหล่ง
ชุมชน เช่น ชุมชนบ้านพุเลียบ และชุมชนหนองสาม
พราน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน ผู้ประกอบการ
กลุ่มการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว จ านวน 470 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ 

6,733,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม
งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง
แบบกิ่งเดียว ขนาดสูง 9 
เมตร ในเขตพื้นที่ชุมชน 
หินดาด ชุมชนสหกรณ์นิคม 
และชุมชนท่าขนุน  
ต าบลหินดาด, ต าบล
สหกรณ์นิคม, ต าบลท่าขนุน 
อ าเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205  
ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูม ิระหว่าง 
กม.180+279 - กม.199+613 (เป็นตอนๆ) 
ในเขตพื้นที่ชุมชนหินดาด ชุมชนสหกรณ์
นิคม และชุมชนท่าขนุน ต าบลหินดาด 
ต าบลสหกรณ์นิคม ต าบลท่าขนุน  
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 362 ต้น  
(โรงเรียนบ้านจันเดย์ 12 ต้น)  

17,832,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวา่ง เพื่อความ
ปลอดภัยของแหล่งชุมชนและสถานที่ส าคัญ เช่น 
ชุมชนหินดาด ชุมชนสหกรณ์นิคม ชุมชนท่าขนุน 
โรงเรียนบ้านจันเดย์ และเช่ือมโยงไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น เขื่อนวชิราลงกรณ์ น้ าตกผาตาด  
พุน้ าร้อนหินดาด น้ าตกผาสวรรค์ กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน ผู้ประกอบการกลุ่มการทอ่งเที่ยว 
และนักท่องเที่ยว จ านวน 8,600 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ 

17,832,000 

9 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม
งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง
แบบกิ่งเดียว ขนาดสูง 9 
เมตร ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้าน
ท่าแพ ชุมชนหนองประแล 
และชุมชนห้วยปากครอก 
ต าบลท่าขนุน  
อ าเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว 
ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 
0100 ตอน ทองผาภูมิ - ปิล็อก ระหวา่ง 
กม.3+200 - กม.34+400 (เป็นตอนๆ) 
ขนาดสูง 9 เมตร ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านท่า
แพ ชุมชนหนองประแล และชุมชนห้วยปาก
ครอก ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 173 ต้น  
(วัดเขื่อนเขาแหลม 12 ต้น/โรงเรียนคุรุสภา 
12 ต้น) 

7,773,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวา่ง เพื่อความ
ปลอดภัยของแหล่งชุมชนและสถานที่ส าคัญ  
เช่น ชุมชนบ้านท่าแพ ชุมชนหนองประแล  
ชุมชนห้วยปากครอก วัดเขื่อนเขาแหลม โรงเรียน
คุรุสภา และเช่ือมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยว  
เช่น อุทยานแห่งชาติทองผาภูม ิหมู่บ้านปิล็อก 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน ผู้ประกอบการกลุ่ม
การท่องเท่ียว และนักท่องเที่ยว จ านวน 4,630 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ 

7,773,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก (กิจกรรม
งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่าง
แบบกิ่งเด่ียว 9.00 เมตร)  
ในพื้นที่ชุมชนสิงห์  
ชุมชนท่าช้าง ชุมชนท่ากิเลน 
ชุมชนท่ามะกรูด ต าบลสิงห์ 
อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุร ีและชุมชนบา้น
เก่า ต าบลบา้นเก่า  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

งานติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว 
9.00 เมตร ในพื้นที่ชุมชนสิงห์ ชุมชนท่าช้าง 
ชุมชนท่ากิเลน ชุมชนท่ามะกรูด ต าบลสงิห์ 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีและ
ชุมชนบ้านเก่า ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 
3455 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกปาก
กิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม. 6+010 - กม. 
14+580 (เป็นตอนๆ) จ านวน 180 ต้น 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่า
กิเลน 12 ต้น/องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
12 ต้น) 

8,104,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวา่ง เพื่อความ
ปลอดภัยของแหล่งชุมชนและสถานที่ส าคัญ  
เช่น ชุมชนสิงห์ ชุมชนท่าช้าง ชุมชนท่ากิเลน  
ชุมชนท่ามะกรูด ชุมชนบา้นเก่า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทา่กิเลน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสิงห์ และเช่ือมโยงไปยังสถานที่ท่องเท่ียว 
เช่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ วัดท่ามะเด่ือ 
วัดท่าตาเสือ และริมแม่น้ าแควน้อย กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน ผู้ประกอบการกลุ่มการทอ่งเที่ยว 
และนักท่องเที่ยว จ านวน 3,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ 

8,104,000 

11 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มของเศรษฐกิจฐานราก 
เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุร ี

1. จัดเวทีประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
โครงการ แก่ผู้แทนชุมชน 27 ชุมชน  
คณะท างาน กลุ่มเปูาหมาย ทีมสอบทาน
ขบวนองค์กรชุมชน อาสาสมัคร รวม 50 คน 
25,500 บาท 
2. จัดอบรมปลูกผักไฮโดโปนกิค์ ปลูกพชื
โดยไม่ใช้ดิน ปลอดสารพิษ 2 วัน จ านวน 
100 คน งบประมาณ 127,400 บาท 
 
 

1,000,000 เทศบาลเมือง
กาญจนบุร ี

เทศบาลเมือง
กาญจนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเป็น
การฝึกอบรมอาชีพและจัดท าแผนธุรกิจ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผู้ตกงาน  
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มอาชีพต่างๆ  
ในชุมชน จ านวน 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. จัดอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกรา้   
2 วัน จ านวน 100 คน งบประมาณ 
125,600 บาท 
4. จัดอบรมการท าน้ ายาอเนกประสงค์เพื่อ
ทดแทนการซ้ือมาใช้เพื่อลดรายจ่าย 2 วนั 
จ านวน 100 คน งบประมาณ 135,600 บาท 
5. อบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 
2 วัน จ านวน 100 คน งบประมาณ 
135,600 บาท 
6. จัดอบรมประดิษฐ์ของฝากของใช้จาก
ผลิตภัณฑ์เดโคพาจ (Decoupage) เพื่อเพิ่ม
มูลค่า 2 วัน จ านวน 100 คน งบประมาณ 
152,600 บาท 
7. จัดอบรมส่งเสริมอาชีพการท าผา้บาตกิ/
มัดย้อม 2 วัน จ านวน 100 คน งบประมาณ 
152,600 บาท 
8. จัดอบรมสมุนไพรไล่ยุง สเปย์ตะไคร้ไล่
ยุง/ยาหมอ่งน้ ามันไพล จ านวน 100 คน 
งบประมาณ 126,600 บาท 
9. จัดเวทีสรุปโครงการ ผู้แทนชุมชน  
27 ชุมชน คณะท างาน กลุ่มเปูาหมาย  
ทีมสอบทานขบวนองค์กรชุมชน อาสาสมัคร 
รวม 50 คน 25,500 บาท 
 

          



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 10/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนส้ม หมู่ที่ 7 
บ้านล าอีซู ต าบลหนองรี 
อ าเภอบอ่พลอย จังหวัด
กาญจนบุร ี

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน
ส้ม หมู่ที่ 7 บ้านล าอีซู ต าบลหนองรี  
อ าเภอบอ่พลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,820 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กกวา้งข้างละ 1.00 เมตร พร้อมทาง
เช่ือมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 8.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือปริมาณพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 14,720 
ตารางเมตร (7,993,000 บาท) 
2) ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์นวัตกรรมไทย 27 ต้น 
(1,863,000 บาท) 

9,856,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตรไปยังตลาด  
เช่น มันส าปะหลัง ออ้ย ข้าวโพด สับปะรด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 840 คน หรือ 
374 ครัวเรือน และเกษตรกร จ านวน 60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์นวัตกรรมไทย เป็นวงเงิน 
1,863,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 7,993,000 บาท 
 

7,993,000 

13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่9 
บ้านบ่อหว่า ด าบลดอนตา
เพชร เชื่อมหมู่ที่ 13 บ้านบ่อ
หว้าน้อย ต าบลหนองโรง 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุร ี

1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต พร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที ่9 บ้านบ่อหว้า 
ด าบลดอนตาเพชร เชื่อมหมู่ที ่13 บ้านบ่อ
หว้าน้อย ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 5.00 เมตร  
ความยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.05 เมตร ไหล่ทางโดยเฉลี่ยกวา้งข้างละ 
0.50 เมตร (6,894,000 บาท) 
2) ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่างแบบรอกสลงิ
หมุนยก พลังงานแสงอาทิตย ์ต าบลดอนตา
เพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุี  
จ านวน 44 ต้น (3,036,000 บาท) 

9,930,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาเพขร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตรไปยัง
ตลาด ได้แก่ มันส าปะหลัง พืชผักสวนครัว  
เช่น ผักชี พริก กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 492 คน หรือ 156 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง
แบบรอก สลิงหมุนยกพลังงานแสงอาทิตย์  
เป็นวงเงิน 3,036,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ระบุ
เหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 6,894,000 บาท 
 

6,894,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 11/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟูา
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 3  
ต าบลช่องด่าน  
อ าเภอบอ่พลอย  
จังหวัดกาญจนบุร ี

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ เช่ือมต่อหมู่ที่ 3 
ต าบลช่องด่าน อ าเภอบอ่พลอย  
จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง 6.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะ 2,500 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และ
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,000  
ตารางเมตร (8,028,000 บาท) 
2) ติดต้ังเสาไฟแบบลอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีด ีประกอบแบตเตอรี่และ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอร์รี่ในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
พลังงานแสงอาทิตย ์เสาไฟสูง 6 เมตร  
ราคา 69,000 บาทต่อชุด จ านวน 16 ต้น  
(1,104,000  บาท) 

9,132,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยัง
โรงงาน เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 851 คน  
หรือ 222 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังเสาไฟแบบลอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนนแอลอีด ีเป็นวงเงิน 
1,104,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 8,028,000 บาท 
 

8,028,000 

15 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมติดตั้งเสาไฟ
แบบลอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีด ี
ประกอบแบตเตอรีและ
อุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 07020019  
บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 7 
บ้านทุ่งนาคราช ต าบลหนอง
หญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ี 

1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 7  
บ้านทุ่งนาคราช ต าบลหนองหญ้า  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบรุี 
ถนนกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,660 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
13,280 ตารางเมตร (4,950,000 บาท) 
2) ติดต้ังเสาไฟแบบลอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรีและ
อุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 
จ านวน 70 ต้น (4,830,000 บาท) 

9,780,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด เช่น อ้อย มันส าปะหลงั ข้าวโพด 
และพืชผักสวนครัว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,203 คน หรือ 334 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังเสาไฟแบบลอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนนแอลอีด ีเป็นวงเงิน 
4,830,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ  
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 4,950,000 บาท 
 

4,950,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟูา
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
สายสลอบบน หมู่ที่ 14  
บ้านสลอบ ต าบลหนองกุ่ม 
อ าเภอบอ่พลอย  
จังหวัดกาญจนบุร ี

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายสลอบบน หมู่ที่ 14 ต าบลหนองกุ่ม 
อ าเภอบอ่พลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 3 ช่วง กวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 
2,680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
13,400  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (8,865,000 บาท) 
2) ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 16 ต้น (1,104,000 บาท)      
จุดที่ 1  ( N 1581210 , E 0539899 ) 
จ านวน 6 ดวง      
จุดที่ 2  ( N 1580788 , E 0539553 ) 
จ านวน 6 ดวง      
จุดที่ 3  ( N 1579287 , E 0539592 ) 
จ านวน 4 ดวง  
 

9,969,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 600 คน  
หรือ 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 1,104,000 บาท 
เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการ คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 8,865,000 บาท 

8,865,000 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟูา
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
และเพิ่มความปลอดภัยทาง
ท้องถนนด้วยการติดตั้งเสา
หลักน าทางยางพารา  
เส้นหลังปั๊มน้ ามัน หมู่ที่ 14 
บ้านประตูด่าน  
ต าบลบ้านเก่า  
อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ี

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเพิ่ม
ความปลอดภยัทางท้องถนนด้วยการติดตั้ง
เสาหลักน าทางยางพารา เส้นหลังปั๊มน้ ามัน 
หมู่ที่ 14 บ้านประตูด่าน ต าบลบ้านเกา่ 
อ าเภอเมืองกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบรุี 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร 
(6,906,000 บาท) 
2) ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 10 ต้น (700,000 บาท) 

7,606,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เช่น อ้อย 
มันส าปะหลัง ขา้วโพด สับปะรด พืชผักสวนครัว 
โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 526 คน 
หรือ 182 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวงเงิน 700,000 บาท 
เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการ คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 6,906,000 บาท 
 

6,906,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ซอยสนาน หมู่ที่ 3  
บ้านหนองหวาย  
ต าบลหนองกร่าง  
อ าเภอบอ่พลอย  
จังหวัดกาญจนบุร ี

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสนาน หมู่ที ่3 บ้านหนองหวาย  
ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย  
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 14,400 ตารางเมตร (8,232,000 บาท) 
2) ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 16 ต้น (1,104,000 บาท) 

9,336,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกร่าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่
ตลาด ได้แก่ หนอ่ไม้ฝร่ัง แตงโม หอม กระเทียม 
และผลไม้ต่างๆ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 720 คน หรือ 232 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย ์เป็นวงเงิน1,104,000 บาท 
เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการ คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 8,232,000 บาท 
 

8,232,000 

19 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้า
วัดห้วยสะพาน - หน้า
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน  
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะพาน 
ต าบลหนองโรง  
อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
สายหน้าวัดหว้ยสะพาน - หน้าโรงเรียนวัด
ห้วยสะพาน หมู่ที่ 2 บ้านหว้ยสะพาน  
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,823 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 
ไม่น้อยกวา่ 9,115 ตารางเมตร 

5,360,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น มันส าปะหลัง และพืชผัก
สวนครัว เช่น ผักช ีพริก กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 986 คน เกษตรกร  
จ านวน 325 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

5,360,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง - 
หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม  
ต าบลห้วยกระเจา  
อ าเภอหว้ยกระเจา   
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านซ่อง - หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม ต าบลหว้ย
กระเจา อ าเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 10,800 
ตารางเมตร 

9,766,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ห้วยกระเจา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด  
เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 870 คน  
หรือ 259 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

9,766,000 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยส าโรง-หมู่ใต้ 
หมู่ที่ 4 บ้านโปุงไหม  
ต าบลหนองประดู่  
อ าเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหว้ย
ส าโรง-หมู่ใต้ หมู่ที่ 4 บ้านโปุงไหม ต าบล
หนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุร ีผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกวา้งข้างละ 0.50 เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,865  
ตารางเมตร 

2,673,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองประดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่
ตลาด เช่น อ้อย มันส าปะหลัง กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,496 คน หรือ 664 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

2,673,000 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลุมน้ าขาว-
หนองปรือ หมู่ที ่5 บ้าน
หนองปรือ ต าบลหนอง
ประดู่ อ าเภอเลาขวญั 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุม
น้ าขาว-หนองปรือ หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ 
ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 645.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  
3,870 ตารางเมตร 

2,673,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองประดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่
ตลาด เช่น อ้อย มันส าปะหลัง กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 716 คน หรือ 249 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

2,673,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ขุดสระน้ าสาธารณะบ้านน้ า
โจน หมู่ที ่6 บ้านน้ าโจน 
ต าบลหนองประดู ่ 
อ าเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ขุดสระน้ าสาธารณะบ้านน้ าโจน หมู่ที่ 6 
บ้านน้ าโจน ต าบลหนองประดู ่ 
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ี 
ขนาดกวา้ง 50.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
ลึก 7.00 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 12,600 ลูกบาศก์เมตร 

488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองประดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการขุดสระน้ าสาธารณะเพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าใช้ส าหรบัการเกษตร 
ปลูกพืชผัก และปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และ 
มันส าปะหลัง ปริมาณเก็บกักน้ าได้ ความจุ 17,500 
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,918 ไร่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,268 คน 
หรือ 342 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

488,000 

24 ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
บ้านภูเตย ต าบลชะแล 
อ าเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุร ี 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 บ้านภูเตย ต าบลชะแล  
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ปริมาตรความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร (ควิ) 
แบบฐานแผ่ จ านวน 1 แห่ง 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชะแล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ า
อุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้งและใชส้ าหรับ
การเกษตร ปลูกพืชผัก ผลไม้ เช่น บลอกโคลี่ เงาะ 
ทุเรียน เบบี้แครอท และปศุสัตว์ เช่น หมู ไก่ ววั 
แพะ แกะ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 108,307 ไร่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน หรือ 
1,075 ครัวเรือน นักท่องเที่ยว จ านวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 16/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
บ้านทุ่งนางครวญ  
ต าบลชะแล  
อ าเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุร ี 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งนางครวญ ต าบลชะแล 
อ าเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี 
ปริมาณความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร (คิว) 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชะแล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ า
อุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้งและใชส้ าหรับ
การเกษตร ปลูกพืชผัก ผลไม้ เช่น บลอกโคลี่ เงาะ 
ทุเรียน เบบี้แครอท และปศุสัตว์ เช่น หมู ไก่ โค 
แพะ แกะ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 17,852 ไร่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 420 คน หรือ 
441 ครัวเรือน นักท่องเที่ยว จ านวน 300 คน และ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

500,000 

26 ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ 
กว้าง 12.00 เมตร  
สันฝายสูง 1.50 เมตร  
ผนังฝายสูง 2.50 เมตร  
จุดที่ 2 คลองท่ากระทุ่ม  
หมู่ที่ 5 ต าบลศรีมงคล 
อ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุร ี 

ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ กวา้ง 12.00 เมตร 
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังฝายสูง 2.50 
เมตร จุดที่ 2 คลองท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 5 
ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอยีดตามแบบที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ปูาย 

460,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีมงคล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างฝายแกนหินก่อ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคในช่วงฤดูแล้งและใช้ส าหรับการเกษตร  
ปลูกพืชผักผลไม้ เช่น ออ้ย มันส าปะหลัง สับปะรด 
และปศุสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ โดยสามารถกักเก็บ
น้ าบริเวณฝายได้ 45 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 38,750 ไร่ กลุ่มเปูาหมายเปน็เกษตรกร 
จ านวน 1,068 คน หรือ 485 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

460,900 



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 17/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ 
กว้าง 12.00 เมตร สันฝาย
สูง 1.50 เมตร ผนังฝายสูง 
2.50 เมตร จุดที่ 3 ห้วยวัง
น้ าเขียว บ้านกระทะทอง 
หมู่ที่ 5 ต าบลศรีมงคล 
อ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุร ี 

ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ กวา้ง 12.00 เมตร 
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังฝายสูง 2.50 เมตร 
จุดที่ 3 ห้วยวังน้ าเขียว บ้านกระทะทอง  
หมู่ที่ 5 ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุร ีรายละเอยีดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ปูาย 

460,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีมงคล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างฝายแกนหินก่อ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคในช่วงฤดูแล้งและใช้ส าหรับการเกษตร ปลูก
พืชผกัผลไม้ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด และ
ปศุสัตว์ เช่น ววั แพะ แกะ โดยสามารถกักเก็บน้ า
บริเวณฝายได้ 45 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 38,750 ไร่ กลุ่มเปูาหมายเปน็เกษตรกร 
จ านวน 1,068 คน หรือ 485 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

460,900 

28 ก่อสร้างฝายน้ าล้นหรือฝาย
กักเก็บน้ าแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กล าห้วยตาเพชร 
หมู่ที่ 2 บ้านหมอเฒ่า  
ต าบลช่องสะเดา  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างฝายน้ าล้นหรือฝายกักเก็บน้ าแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าห้วยตาเพชร หมูท่ี่ 2 
บ้านหมอเฒ่า ต าบลช่องสะเดา  
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดสันฝายกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสะเดา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างฝายน้ าล้นหรือฝายกักเก็บน้ าแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ าอปุโภคและบริโภค
ในช่วงฤดูแล้งและใช้ส าหรับการเกษตรปลูกพืชผัก
ผลไม้ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง และปศุสตัว์  
โดยสามารถกักเก็บน้ าบริเวณฝายได้  
144 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 28,756 ไร ่
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 300 คน 
เกษตรกร จ านวน 100 คน หรือ 283 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 18/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 2 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บา้นเขาสามชั้น 
หมู่ 2 โดยวางท่อเหลก็อาบสังกะสี  
ชนิดคาดน้ าเงินเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  
6 นิ้ว ยาว 1,536 เมตร  
พิกัดพื้นที่ E 0519405 N 1561168 

1,998,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุ่มสุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน เพื่อให ้
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรปลูกพืชผกั ออ้ย มันส าปะหลัง และ 
ปศุสัตว์ เช่น เล้ียงหมู ไก่ โค พื้นที่ได้รับประโยชน์ 
100 ไร ่กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 536 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

1,998,000 

30 ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ  
ห้วยลุ่มสุ่ม จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 
บ้านพุน้อย ต าบลลุ่มสุ่ม 
อ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ ห้วยลุ่มสุ่ม จุดที่ 1 
หมู่ที่ 7 บ้านพุน้อย ต าบลลุ่มสุ่ม  
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี 
กว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังฝายสูง 2.50 เมตร  
พิกัด E 513655 N 1556049 

477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุ่มสุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างฝายแกนหินก่อ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคในช่วงฤดูแล้งและใช้ส าหรับการเกษตร  
ปลูกพืชผักผลไม้ เช่น ออ้ย มันส าปะหลัง และ 
ปศุสัตว์ เช่น โค แพะ แกะ โดยสามารถกักเก็บน้ า
บริเวณฝายได้ 45 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 100 ไร ่กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
จ านวน 313 ครวัเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

477,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 19/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ  
ห้วยลุ่มสุ่ม จุดที่ 2 หมู่ที่ 7 
บ้านพุน้อย ต าบลลุ่มสุ่ม 
อ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ ห้วยลุ่มสุ่ม จุดที่ 2 
หมู่ที่ 7 บ้านพุน้อย ต าบลลุ่มสุ่ม  
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี 
กว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังฝายสูง 2.50 เมตร  
พิกัด E 513468 N 1555754 

477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุ่มสุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างฝายแกนหินก่อ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคในช่วงฤดูแล้งและใช้ส าหรับการเกษตร  
ปลูกพืชผักผลไม้ เช่น ออ้ย มันส าปะหลัง และ 
ปศุสัตว์ เช่น โค แพะ แกะ โดยสามารถกักเก็บน้ า
บริเวณฝายได้ 45 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 100 ไร ่กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
จ านวน 313 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

477,000 

32 ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ  
ห้วยลุ่มสุ่ม จุดที่ 3 หมู่ที่ 11 
บ้านหินงามพุพล ู 
ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ ห้วยลุ่มสุ่ม จุดที่ 3 
หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู ต าบลลุ่มสุ่ม 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี 
กว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร  
ผนังฝายสูง 2.50 เมตร  
พิกัด E 513355 N 1554883 

477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุ่มสุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างฝายแกนหินก่อ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคในช่วงฤดูแล้งและใช้ส าหรับการเกษตร ปลูก
พืชผักผลไม้ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง และปศุสัตว์ 
เช่น โค แพะ แกะ โดยสามารถกักเกบ็น้ าบริเวณ
ฝายได้ 45 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์  
100 ไร่ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร  
จ านวน 211 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

477,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 20/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างประปาผวิดินขนาด
ใหญ่มาก (ขนาด 20  
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)  
หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่งนา ชุมชน
บ้านวังกุลา - ห้วยกุ้ง  
ต าบลช่องสะเดา  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างประปาผวิดินขนาดใหญ่มาก  
(ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) พร้อมวาง
ท่อส่งน้ าดิบและท่อจา่ยน้ าประปา หมู่ที ่1 
บ้านท่าทุ่งนา ชุมชนบ้านวังกุลา - ห้วยกุง้ 
ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุร ี 
พิกัดพื้นที่ E 525558 N1577016 

6,223,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสะเดา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ ่เพื่อให้มี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอและเพื่อ
การเกษตร ปลูกพืชผักผลไม้ เช่น อ้อย ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง และปศุสัตว์ เช่น หม ูไก่ โค พื้นที่
ได้รับประโยชน์ 48,768 ไร่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 426 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

6,223,000 

34 ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ 
กว้าง 23.00 เมตร สันฝาย
สูง 1.50 เมตร ผนังฝายสูง 
2.50 เมตร จุดที่ 2  
ห้วยแม่กระบาล หมู่ที ่4  
ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุร ี 
ตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดพร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ปูาย  

ก่อสร้างฝายแกนหินก่อ กวา้ง 23.00 เมตร  
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังฝายสูง 2.50 เมตร  
จุดที่ 2 ห้วยแมก่ระบาล  ตามรูปแบบและ
รายการทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ปูาย  

719,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีมงคล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างฝายแกนหินก่อ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคในช่วงฤดูแล้งและใช้ส าหรับการเกษตร ปลูก
พืชผักผลไม้ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง และปศุสัตว์ 
เช่น โค แพะ แกะ โดยสามารถกักเกบ็น้ าบริเวณ
ฝายได้ 86.25 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน ์
38,750 ไร่ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร  
จ านวน 1,407 คน หรือ 716 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี

719,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 21/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ปรับปรุงถนนลาดยาง PARA 
ASPHALT CONCRETE 
สายบ้านเขาน้อย ซอย 1  
หมู่ที่ 2 ต าบลเขาน้อย 
อ าเภอทา่ม่วง  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ปรับปรุงถนนลาดยาง PARA ASPHALT 
CONCRETE กวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 850.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร 

1,600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการปรับปรุงถนนลาดยาง PARA ASPHALT 
CONCRETE เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
เกษตรไปยังตลาด เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
พืชผักสวนครัว กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 5,280 คน หรือ 1,550 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

1,600,000 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางสายบา้นถ้ า 
ซอย 1 หมู่ที่ 1  
ต าบลเขาน้อย อ าเภอท่ามว่ง 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,750 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร  

847,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น 
อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด พืชผักสวนครัว 
กลุม่เปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 5,280 คน 
หรือ 1,550 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

847,000 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 ต าบลเขาน้อย 
อ าเภอทา่ม่วง  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

1,584,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น 
อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด พืชผักสวนครัว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 5,280 คน 
หรือ 1,550 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

1,584,000 



 เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 22/26 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บา้น 
บ้านหนองตาพัฒ หมู่ที่ 10 
ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่ามว่ง 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ภายในหมูบ่้านบา้นหนองตาพัฒ หมู่ที่ 10 
ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่ามว่ง  
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 740.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,960 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร 

1,498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรางสาลี่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น 
อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด พืชผักสวนครัว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 278 คน และ
เกษตรกร จ านวน 513 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

1,498,000 

39 ก่อสร้างหอถังประปาแบบ
แชมเปญ หมู่ที่ 4  
ต าบลม่วงชุม อ าเภอท่ามว่ง 
จังหวัดกาญจนบุรี หอถัง
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมวางท่อเมนต์ประปา  

ก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ หมูท่ี่ 4 
ต าบลม่วงชุม อ าเภอท่ามว่ง  
จังหวัดกาญจนบุรี หอถังขนาด 30 ลูกบาศก์
เมตร สูง 25 เมตร จ านวน 1 หอถัง  
พร้อมวางท่อเมนต์ประปา พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ปูาย 

750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลม่วงชุม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มี 
น้ าอุปโภคและบริโภคอยา่งเพียงพอและใช้ส าหรับ
การเกษตร ปลูกพืชผัก อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
และปศุสัตว ์เช่น หมู ไก่ โค โดยสามารถกักเก็บ 
น้ าได้ 30 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 
3,340 ไร่ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 619 คน หรือ 227 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

750,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ปรับปรุงท่อเมนต์ประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 
และหมู่ที่ 5 ต าบลม่วงชุม 
อ าเภอทา่ม่วง  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ปรับปรุงท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่2, 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ต าบลม่วงชุม  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม
ไม่น้อยกวา่ 14,080 เมตร พร้อมท่อธาร
จ าหน่ายน้ าจ านวน 1 ชุด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ปูาย 

2,760,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลม่วงชุม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการปรับปรุงท่อเมนต์ประปาหมูบ่้าน ซ่ึงเดิมมี
สภาพช ารุด เพื่อให้มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอ และเพื่อการเกษตร ส าหรับปลกูพืชผัก 
อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด และปศุสัตว์ เช่น  
หมู ไก่ โค พื้นที่ได้รับประโยชน ์6,274 ไร่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 619 คน  
หรือ 713 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

2,760,000 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟูา
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
สายบ้านกรับ หมู่ที ่9 - เขา
กระดวง ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอหว้ยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุร ี

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านกรับ หมู่ที ่9 ขากระดวง  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,845.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(7,038,000 บาท) 
2) ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 20 ต้น (1,380,000 บาท) 

8,418,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแสลบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย  
มันส าปะหลัง ขา้วโพด กลุ่มเปูาหมายเปน็
ประชาชน จ านวน 1,045 คน หรือ 738 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวงเงิน 1,380,000 บาท 
เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการ คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
7,038,000 บาท 
 

7,038,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต (ซอย14-ซอย16) 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองสามพราน 
ต าบลวังด้ง  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุร ี 

1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ซอย14-ซอย16) หมู่ที ่9 บ้านหนองสาม
พราน ต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบรุี 
จังหวัดกาญจนบุรี ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
(8,196,000 บาท) 
2) ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 26 ต้น  
(1,794,000 บาท) 

9,990,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังด้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 270 คน 
เกษตรกร จ านวน 200 คน หรือ 110 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวงเงิน 1,794,000 บาท 
เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการ คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 8,196,000 บาท  
 

8,196,000 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟูา
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
และเพิ่มความปลอดภัยทาง
ท้องถนนด้วยการติดตั้งเสา
หลักน าทางยางพารา  
เส้นอ่างเก็บน้ า หมู่ที ่1  
บ้านเก่า -หมู่ที่ 3 บ้านท่า
โปฺะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
กจ.ถ. 062 หมู่ที่ 1 บ้านเก่า 
ต าบลบ้านเก่า  
อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 
จังหวัดกาญจนบุร ี

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นอ่าง
เก็บน้ า หมู่ที ่1 บ้านเก่า - หมู่ที่ 3 บ้านท่า
โปฺะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 062  
หมู่ที่ 1 บ้านเก่า ต าบลบ้านเกา่ อ าเภอเมือง
กาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 695.00 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร   
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,475 ตารางเมตร  
(2,484,000 บาท) 
2) ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 18 ต้น  
(1,242,000 บาท) 

3,726,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและติดต้ัง
เสาไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เช่น อ้อย 
มันส าปะหลัง และพืชผักสวนครัว กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 1,660 คน หรือ 700 
ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวงเงิน 1,242,000 บาท 
เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการ คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 2,484,000 บาท 
 

2,484,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ปรับปรุงแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์สระบ่อ
หว้าน้อย หมู่ที่ 13  
บ้านบ่อหว้านอ้ย  
ต าบลหนองโรง  
อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ สระบ่อ
หว้าน้อย หมู่ที่ 13 บ้านบ่อหว้านอ้ย  
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดปากกว้าง 60 เมตร 
ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร 

6,989,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร ปลูกพืชผกั และปลูกพืชไร่  
เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ขา้วโพด เดิมมีปริมาณ
การกักเกบ็น้ าได ้42,200 ลูกบาศก์เมตร หลังขุด
เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ า ความจุ 67,200 ลูกบาศก์เมตร 
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 889 ไร่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 620 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

6,989,000 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสมจิตร-
พุบอน หมู่ที ่1 บ้านหนอง
ตาก้าย ต าบลหนองประดู่ 
อ าเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
นายสมจิตร-พุบอน หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
ตาก้าย ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั 
จังหวัดกาญจนบุรี ผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้ง
ละ 0.50 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 3,700 ตารางเมตร 

2,585,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองประดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น 
อ้อย มันส าปะหลัง กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 899 คน หรือ 272 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

2,585,000 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยส าโรง-โปุง
พรานจีน หมู่ที ่4 บ้านโปุง
ไหม ต าบลหนองประดู่ 
อ าเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหว้ย
ส าโรง-โปุงพรานจีน หมู่ที่ 4 บ้านโปุงไหม 
ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 970.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกวา้งข้างละ 0.50 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
4,850 ตารางเมตร 

3,414,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองประดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย  
มันส าปะหลัง กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 1,496 คน หรือ 664 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

3,414,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 พัฒนาสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมวัดบ้านทวน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานที่ท่องเท่ียว 
1. ปูกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 40x40x35 
เซนติเมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 955 ตาราง
เมตร (607,017 บาท) 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร ส่วนปลาย
แหลม 240 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 812 ตารางเมตร (284,911 บาท) 
3. ปลูกต้นไม้พร้อมกระถางจ านวน 20 ชุด 
(77,000 บาท) 
4. ปูหญ้าเทียมจ านวนไม่น้อยกว่า 500 
ตารางเมตร (200,000 บาท) 
5. ปลูกต้นไทร ความสูงไม่น้อยกว่า  
1.50 เมตร พร้อมเปลี่ยนดินปลูก  
จ านวน 50 ต้น (13,000 บาท) 
6. ติดตั้งตะแกรงกันขยะขนาดสูง 0.80 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร (15,920 บาท) 
7. ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 
 

1,550,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลพนมทวน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
เป็นการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัด
บ้านทวน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทีจ่ะมาท่องเที่ยว
ในอนาคต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 10,000 คน หรือ 1,414 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. ปรับลดกิจกรรมที่ 3, 4, 5 และ 7 เป็นวงเงิน 
642,152 บาท เนื่องจากกิจกรรมเป็นการจัดซ้ือ
ต้นไม้ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ซ่ึงยังไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เห็นควรสนับสนุน 
เฉพาะกจิกรรมที่ 1, 2 และ 6 คงเหลือวงเงินที่เห็น
ควรสนับสนุน 907,848 บาท 

907,848 

รวม 47 โครงการ 332,841,800  313,042,648 
 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ยกระดับการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

1. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว
โดยชุมชน จ านวน 1,000 คน  
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่
เพื่อรองรับการท่องเท่ียว 8 ชุมชนโดยจดัท า
ปูายสื่อความหมาย ปูายบอกทาง จุดดูงาน 
แผนที่ชุมชน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
3. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว โดยส ารวจพื้นที่ สร้างศักยภาพ 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และจัดอบรมพฒันา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
4. สร้างการรับรู้และกระตุ้นการท่องเท่ียว
โดยชุมชน โดยจัดกจิกรรมทดสอบเส้นทาง
ท่องเที่ยว 30 ชุมชน มีผู้แทนด้านการ
ท่องเที่ยว บล็อกเกอร์ ผู้สื่อข่าว  
งบประมาณ 2,000,000 บาท  
5. ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวโดยชมุชน 
โดยจัดท าสื่อโฆษณา สกู๊ปการท่องเท่ียว
เผยแพร่ งบประมาณ 2,000,000 บาท 
 

20,000,000 จังหวัดกาญจนบุร ี ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

กาญจนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว  
โดยอบรมบุคลากรด้านการทอ่งเที่ยว พฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการ และ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว โครงการไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    6. ออกแบบเส้นทางท่องเท่ียวชุมชน 
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
ส ารวจและออกแบบเส้นทางท่องเท่ียว 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู่ Road show ส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชน "วิถีชุมชนคนเมือง
กาญจน"์ ในภาคกลาง อีสาน และเหนอื 
งบประมาณ 4,000,000 บาท 
8. จัดมหกรรมการท่องเท่ียวชุมชน  
"วิถีชุมชนคนเมืองกาญจน"์  
งบประมาณ 5,000,000 บาท 
9. จัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 

           

2 ส่งเสริมการปลูกพืชเมือง
หนาวบา้นปากเหมือง 

1. กิจกรรมอบรมถา่ยทอดความรู้และศึกษา
งานการผลิตพืชเมืองหนาวมาตรฐาน GAP 
งบประมาณ 70,000 บาท  
   - ฝึกอบรม งบประมาณ 18,400 บาท  
   - ศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน  
งบประมาณ 51,600 บาท 
2. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชเมืองหนาว 
เช่น บลอกโครี่ ผักสลัด คะนา้ฮ่องกง 
กวางตุ้งฮ่องกง เบบี้แครอท ผักกาดขาว  
เมล่อนญี่ปุุน จ านวน 40 ไร่  
งบประมาณ 480,000 บาท 
3. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลไม้เมืองหนาว 
เช่น อะโวกาโด จ านวน 20 ไร่  
งบประมาณ 350,000 บาท 
4. กิจกรรมตรวจรับรองแปลงผลิตพืช
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GAP 20 แปลงๆ 
ละ 5,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท 
 

1,000,000 จังหวัดกาญจนบุร ี ส านักงานเกษตร 
จังหวัดกาญจนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้และศึกษางานการผลิตพืชเมือง
หนาวมาตรฐาน GAP ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และต้นไม ้และตรวจรับรอง
แปลงผลิตพืชปลอดภัย งบประมาณ 930,000 บาท 
ไม่มีรายละเอียดใบเสนอราคาของปัจจัยการผลิตที่
สนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตร และการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตเฉลี่ยต่อคนเกิน 5,000 บาท 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 3/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาระบบฐานขอ้มูล
ขนาดใหญ่ Big Data เพื่อ
สนับสนุนการฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
ของจังหวัดกาญจนบุร ี

1. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ ่โดย
การจ้างแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ตกงาน) จัดเก็บขอ้มูล 13 อ าเภอ จ านวน 
200 ราย ส าหรับการรวบรวมการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนาสินค้าและ
บริการ ด้านการท่องเท่ียว ด้านการค้า  
ด้านการเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านแรงงาน ด้านผู้สูงอาย ุคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯและ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดกาญจนบุรี 
(1,200,000 บาท) 
2. พัฒนาระบบการแสดงข้อมูล Data 
Visualization หรือ BI Tool ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินงาน ทั้งด้านการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ การวางแผน
ตัดสินใจ วางแผนนโยบาย แผนพัฒนา 
แผนงาน ด้านการฟื้นฟ ูและกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดกาญจนบุรี   
- วิเคราะห์ ออกแบบ และเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูล (1,800,000 บาท)    
- ระบบรายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก 
(2,200,000 บาท) 
 - พัฒนา ออกแบบรูปแบบการวิเคราะห์
และติดต้ังระบบ (3,500,000 บาท) 
 - ออกแบบและจัดท า Data Visualization 
และระบบรายงาน BI (2,500,000 บาท) 
 - จัดท าเอกสารการดูแลระบบข้อมูล  
(900,000 บาท) 
 

12,100,000 จังหวัดกาญจนบุร ี ส านักงาน 
จังหวัดกาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมาที่
ปรึกษาพัฒนาระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่  
(Big Data) และแสดงผล ซ่ึงกิจกรรมจ้างแรงงาน
จัดเก็บข้อมูลมีความซ้ าซ้อนกับโครงการที่ผ่านการ
อนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีแล้ว (โครงการพัฒนา
ต าบลแบบบูรณาการ และยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1  
มหาวิทยาลัย) และยังขาดความยั่งยืนทีช่ี้บ่ง 
การรวบรวมข้อมูลและดูแลระบบต่อไป 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาและยกระดับสิ่ง
อ านวยความสะดวก  
บนเส้นทางท่องเท่ียว
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก 

1. ท่องเที่ยวกาญจน์ตามเส้นทางรถราง  
Kan Traveling The Route  
งบประมาณ 9,741,600 บาท   
- จัดซื้อรถราง (พลังงานแบตเตอรี่)  
ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง จ านวน 8 คันๆ 
ละ 1,187,700 บาท รวม 9,501,600 บาท 
(สถานีสะพานข้ามแม่น้ าแคว, สถานีดอนรัก, 
สถานีวัดถาวรฯ, สถานีวัดเหนือ, สถานี
โรงงานกระดาษฯ ,สถานีวัดใต้, สถานีประตู
เมือง, สถานีสามสายสกายวอร์ค)   
- จัดท าปูายสถานี จ านวน 8 สถานีๆ ละ 
30,000 บาท รวม 240,000 บาท  
2. ล่องเรือสามสายน้ า Kan Cruising Trip 
งบประมาณ 66,756,000 บาท    
- จัดซื้อเรือส าราญเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
40 ที่นั่ง จ านวน 4 ล าๆ ละ  
15,489,000 บาท รวม 61,956,000 บาท   
- ก่อสร้างท่าเทียบเรือ (โปฺะ)  
จ านวน 2 แห่งๆ ละ 2,400,000 บาท  
รวม 4,800,000 บาท  
(บริเวณแม่น้ าแม่กลองและริมแม่น้ าแควใหญ่) 

226,091,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวเส้นทางรถราง ล่องเรือ และจดังานสีสัน
แห่งสายน้ าแคว งบประมาณค่อนข้างสูง  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือเรือส าราญเหล็ก รถราง
ไฟฟูา กอ่สร้างท่าเทียบเรือ และติดต้ังระบบไฟ
ประดับ ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเรง่ด่วน 
ในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน    

  

    3. สีสันแห่งสายน้ าแควจังหวัดกาญจนบรุี 
Kan Night Light City งบประมาณ 
149,594,000 บาท  
  - ติดต้ังระบบไฟประดับและส่องสว่าง
สถานที่ท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
400 ชุด ใน 11 จุด (สะพานสุดใจ, สะพาน
แม่กลอง, สะพานพระสังฆราชญาณสังวรฯ, 
สะพานข้ามแม่น้ าแคว, วัดถาวรวราราม 
(วัดญวณ), วัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ),  
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้),  
โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุร,ี วัดถ้ าเสือ
และวัดถ้ าเขาน้อย, วัดเขาแหลม, และ 
องค์เจ้าแม่กวนอิมบริเวณมูลนิธิกวนอิม
สุนทรธรรม) และน้ าพ ุ240 ชุด 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ติดต้ังระบบสังเกตการณ์ด้วย
ภาพ และตรวจวัดข้อมูล
จราจร เพื่อสนับสนุนการ
ฟื้นฟูและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น
และท่องเที่ยวชุมชนของ
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ติดต้ังระบบสังเกตการณ์ด้วยภาพ และ
ตรวจวัดข้อมูลจราจรโดยกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 228 ชุด ระบบตรวจจับความเร็ว 
63 ชุด พร้อมห้องความคุม 1 แห่ง ในพื้นที่
สถานีต ารวจภูธร จังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 15 สถานี 

15,000,000 จังหวัดกาญจนบุร ี สถานีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
สังเกตการณ์ด้วยภาพ และตรวจวัดข้อมลูจราจร
โดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ซ่ึงยังไม่แสดงถึงความ
ชัดเจนหรือเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติ 
และไม่มีแบบแปลนก าหนดจุดในการติดตั้ง 

  

6 ก่อสร้างปูายชี้ทางเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับ
การขยายตวั และพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 

จัดท าปูายชี้ทางไปแหล่งท่องเท่ียว งานปูาย
จราจรแขวนสูง ชนิดปูายภาพพิมพ ์
OVERHEAD 3.60 X 8.45 เมตร  
ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด ์ 
หนา 3 มิลลิเมตร มีเฟรมพร้อมติดแผ่น
สะท้อนแสงแบบที่ 9 จ านวน 14 ชุด 

10,000,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท าปูาย 
ชี้ทางไปแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ระบุจ านวน
กลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน 

  

7 ยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวและ
ชุมชน : กิจกรรมงาน
ปรับปรุงปูายจราจรบริเวณ
ทางแยก (ปูายจราจรชนิด
แขวนสูง) ในพื้นที่เขต 
อ าเภอเมืองกาญจนบุร,ี 
อ าเภอท่ามะกา, อ าเภอท่า
ม่วง, อ าเภอไทรโยค, อ าเภอ
ทองผาภูม,ิ อ าเภอสังขละบุรี 
และ อ าเภอศรีสวัสดิ์  
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ปรับปรุงปูายจราจรบริเวณทางแยก  
(ปูายจราจรชนิดแขวนสูง) 1 ปูาย  
คิดเป็นพื้นที่ 917.99 ตารางเมตร  
ในพื้นที่เขต อ าเภอเมืองกาญจนบุร,ี  
อ าเภอทา่มะกา, อ าเภอท่ามว่ง,  
อ าเภอไทรโยค, อ าเภอทองผาภูม,ิ  
อ าเภอสังขละบุร ีและอ าเภอศรีสวัสดิ ์

11,180,000 จังหวัดกาญจนบุร ี ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

กาญจนบุร ีร่วมกับ 
แขวงทางหลวง

กาญจนบุร ีส านักงาน
ทางหลวงที่ 12 

(สุพรรณบุรี)  และแขวง
ทางหลวงชนบท

กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ปูายจราจรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและ
การท่องเท่ียว ซ่ึงไม่ระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมาย และ
ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือเช่ือมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 6/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้เกษตรกร อยู่รว่มกันกับ
ช้างปุาอยา่งยั่งยืน 

1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารในการ
เฝูาระวังและผลักดันช้างปุากลับเข้าพื้นที่ปุา 
ให้ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้าง
ปุา จ านวน 5 อ าเภอ 17 ต าบล 70 หมู่บ้าน 
จ านวนต าบลละ 100 คน รวมทั้งหมด 
1,700 คน แบ่งเป็นจ านวน 17 รุ่น ๆ ละ  
1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน 2 คืน  
งบประมาณ 6,572,200 บาท 
2. กิจกรรมจัดท าแหล่งอาหารส าหรับสัตว์ปุา 
(โปุงเทียม) จ านวน 60 บ่อ  
งบประมาณ 480,000 บาท 
3. กิจกรรมจ้างปลูกพืชอาหารสัตว ์ในพืน้ที่
ประสบปัญหาชา้งปุา จ านวน 95 ไร่ 
งบประมาณ 475,000 บาท 
 

7,527,200 จังหวัดกาญจนบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดกาญจนบุร ี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ในการเฝูาระวังและผลกัดันช้างปาุกลับเข้า
พื้นที่ปุา จัดท าแหล่งอาหารส าหรับสัตวป์ุา  
(โปุงเทียม) จ้างปลูกพืชอาหารสัตว ์แต่ยังไม่มีความ
ชัดเจนหรือเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และกิจกรรม 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยด าเนนิงาน 
ประกอบกับไม่มีหนังสืออนุญาตให้ด าเนินการ 
ในพื้นที่ปุาจากส านักทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

  

9 แก้ไขปัญหาการบกุรุก
ท าลายปาุไม้ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่อ าเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร
อินทรีย ์การสร้างโรงเรือน (279,000 บาท) 
2) การสร้างโรงเรือนตัวอยา่ง ขนาด  
6x24 เมตร จ านวน 30 โรงเรือนในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลนาสวน, หมู่ที่ 5  
ต าบลเขาโจด, หมู่ที่ 7 ต าบลด่านแมแ่ฉลบ  
อ าเภอศรีสวัสดิ ์จังหวัดกาญจนบุร ี
(1,170,000 บาท) 
 

1,449,000 จังหวัดกาญจนบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดกาญจนบุร ี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการและสร้างโรงเรือนตัวอย่าง  
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน  
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับภารกิจของหนว่ย
ด าเนินงาน และโครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระส าคัญ เช่น ไม่มีรูปแบบรายการโรงเรือน  
ใบเสนอราคาวัสดุส าคัญ และพื้นที่ด าเนนิการ 
ไม่ชัดเจน 

  

10 สร้างความปลอดภยัทาง
ถนนเพื่อรองรับการขยายตวั 
และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

งานตีเส้นผิวจราจรบนทางหลวงชนบทใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุร ีติดต้ังสิ่งอ านวย
ความปลอดภยั ถนน กจ.4088 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3272 - บ้านอีต่อง  
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.0 เมตร 
ระยะทาง 30.00 กิโลเมตร 
 

5,000,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการตีเส้นผิว
จราจรบนทางหลวงชนบท และติดต้ังสิ่งอ านวย
ความปลอดภยั ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้ระบุผลลัพธ์ให้
สอดคล้องกับเปูาหมายและตวัชี้วัดของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 7/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม
งานติดต้ังราวกันอันตราย
พร้อมปูายเตือนบริเวณทาง
โค้ง ในพื้นที่เขตชุมชนบ้าน
หนองคันไถ ชุมชนบ้าน
หนองพลับ ชุมชนบา้นหนอง
ตรุ ชุมชนบ้านห้วยไร่  
ชุมชนบ้านหนองเป็ด  
ชุมชนบ้านหนองตากยา 
ชุมชนบ้านข้าวนก และ
ชุมชนบ้านคอเขา  
ต าบลแสนตอ  
อ าเภอทา่มะกา และ  
ต าบลพังตร ุอ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุร ี    
                                                                                     

งานติดต้ังราวกันอันตราย และปาูยเตือน
บริเวณทางโค้ง  ในพื้นที่เขตชุมชนบ้าน
หนองคันไถ ชุมชนบ้านหนองพลับ, ชุมชน
บ้านหนองตรุ ชุมชนบ้านห้วยไร่ ชุมชนบ้าน
หนองเป็ด ชุมชนบ้านหนองตากยา  
ชุมชนบ้านข้าวนกและชุมชนบ้านคอเขา 
ต าบลแสนตอ อ าเภอทา่มะกา และ  
ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 
3209 ตอน 0101 ตอนควบคุม ท่ามะกา - 
กลอนโด ระหว่าง กม.4+525 - กม.15+050 

3,640,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งราว
กันอันตรายและปูายเตือนบริเวณทางโค้งทางหลวง
หมายเลข 3209 ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้ระบุจ านวน
กลุ่มเปูาหมายและผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายและตัวชีว้ัดของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 8/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม
งานติดต้ังราวกันอันตราย
พร้อมปูายเตือนบริเวณทาง
โค้ง ในพื้นที่เขตชุมชนบ้าน
ใหม่,ชุมชนบ้านสระเศรษฐี, 
ชุมชนบ้านหนองมงคล, 
ชุมชนบ้านนางพิม  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

งานติดต้ังราวกันอันตรายและปูายเตือน
บริเวณทางโค้ง ในพื้นที่เขตชุมชนบ้านใหม่, 
ชุมชนบ้านสระเศรษฐ,ี ชุมชนบ้านหนอง
มงคล, ชุมชนบ้านนางพิม ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ทางหลวง
หมายเลข 3492 ตอน 0100 ตอนควบคุม 
ท่าม่วง-หนองตากยา ระหว่าง กม.2+380 - 
กม.14-785 (เป็นตอนๆ)  

3,812,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งราว
กันอันตรายและปูายเตือนบริเวณทางโค้งทางหลวง
หมายเลข 3492 ตอน 0100 ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้ระบุ
จ านวนกลุ่มเปูาหมายและผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายและตัวชีว้ัดของโครงการ 

  

13 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม
งานติดต้ังราวกันอันตราย
พร้อมปูายเตือนบริเวณทาง
โค้ง ในพื้นที่เขตชุมชนบ้าน
ล าทราย,ชุมชนบ้านโปุงเกตุ, 
ชุมชนบ้านทุ่งศาลา,  
ชุมชนบ้านล าทหาร,  
ชุมชนบ้านเก่า,ชุมชนบ้าน
ประตูด่านและชุมชนบา้น
ห้วยน้ าขาว  ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

งานติดต้ังราวกันอันตรายพร้อมปูายเตือน
บริเวณทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 3229 
ตอน 0100 ตอนควบคุม หนองบวั –  
ด่านพุน้ าร้อน ระหวา่ง กม.19+000 - กม. 
44+498 (เป็นตอนๆ) 

4,587,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งราว
กันอันตรายพร้อมปูายเตือนบริเวณทางโค้งบนทาง
หลวงหมายเลข 3229 ตอน 0100 ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
รวมทั้งไม่ได้ระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมายและผลลัพธ์
ให้สอดคล้องกับเปูาหมายและตวัชี้วัดของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 9/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 เพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวงผ่าน
ย่านการท่องเท่ียวและชุมชน 
เพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม
งานติดต้ังราวกันอันตราย
พร้อมปูายเตือนบริเวณทาง
โค้ง ในพื้นที่เขตชุมชนบ้าน
วังใหญ่, ชุมชนบ้านพุมว่ง, 
ชุมชนต าบลท่าเสา, 
ชุมชนเทศบาลน้ าตกไทรโยค
น้อย,ชุมชนบ้านพุตะเคียน, 
ชุมชนบ้านพุมุด, ชุมชนบ้าน
พุเตยและชุมชนบ้านพุลาด 
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุร ี 
 

งานติดต้ังราวกันอันตรายพร้อมปูายเตือน
บริเวณทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 323 
ตอน 0204 ตอนควบคุม หนองสามพราน - 
แก่งประลอม ระหว่าง กม.115+500 - กม. 
146+800 (เป็นตอนๆ) ในพื้นที่เขตชุมชน
บ้านวังใหญ,่ ชุมชนบ้านพุม่วง, ชุมชนต าบล
ท่าเสา, ชุมชนเทศบาลน้ าตกไทรโยคน้อย, 
ชุมชนบ้านพุตะเคียน, ชุมชนบ้านพุมุด, 
ชุมชนบ้านพุเตยและชุมชนบ้านพุลาด  
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุร ี 

13,130,000 จังหวัดกาญจนบุร ี แขวงทางหลวง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งราว
กันอันตรายพร้อมปูายเตือนบริเวณทางโค้งบนทาง
หลวงหมายเลข 323 ตอน 0204 ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
รวมทั้งไม่ได้ระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมายและผลลัพธ์
ให้สอดคล้องกับเปูาหมายและตวัชี้วัดของโครงการ 

  

15 สร้างความปลอดภยัทาง
ถนนเพื่อรองรับการขยายตวั 
และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ถนนแสงชูโต ตั้งแต่บริเวณ
แยกหอนาฬิกา - บริเวณ
โรงแรมศรีเมืองกาญจน์ 

ตีเส้นแบ่งช่องจราจร (ตี 1.0 เว้น 3.0 เมตร)  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร, ตีเส้น
ขอบทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร, 
ตีเส้นคนเดินข้ามถนน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 
ตารางเมตร, ลูกศรและเครื่องหมายบน 
ผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 28 ตารางเมตร 
รวมพื้นที่ตีเส้นจราจร ไม่น้อยกวา่ 1,404 
ตารางเมตร พร้อมเครื่องหมายบนพื้นทาง 
ถนนแสงชูโต ตั้งแต่บริเวณ แยกหอนาฬิกา 
- บริเวณโรงแรมศรีเมืองกาญจน ์
 

477,000 เทศบาลเมือง
กาญจนบุร ี

เทศบาลเมือง
กาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการตีเส้นจราจร
และเครื่องหมายบนพื้นทางถนนแสงชูโต ซ่ึงไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้ง
ไม่ได้ระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมายและผลลัพธ์ให้
สอดคล้องกับเปูาหมายและตวัชี้วัดของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน กาญจนบุร ีหน้า 10/13 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 พัฒนาสวนสาธารณะหนอง
ส ารอง และสิ่งอ านวยความ
สะดวก หมู่ 3,4  
ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอทา่ม่วง  
จังหวัดกาญจนบุร ี          

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
สวนสาธารณะหนองส ารอง  
(หนองบัวแดงบ้านใหม่) และสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพื่อเป็นแหล่งพักผอ่นหยอ่นใจและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 - ก่อสร้างลานกจิกรรมและออกก าลังกาย 
(5,477,836 บาท)   
 - งานบดอัดแน่นชั้นลูกรังเสริมไหล่ทาง-ถม
กรวด (426,838 บาท)  
 - งานถนน แบ่งออกเป็นงานก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างรั้ว
คาวบอย ยาว 290 เมตร (936,123 บาท)  
 - งานไฟฟูาแสงสว่าง ชุดไฟถนน แบบ  
LED -โซล่าเซลล์ ขนาด 40 W สูง ไม่ต่ ากว่า  
6 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
พร้อมฐานรากตามแบบ จ านวน 55 ต้นๆ 
ละ 41,535 บาท (2,284,425 บาท)  
 งานต้นไม้ เช่น แคนา ขนาดล าต้น 6 นิ้ว 
จ านวน 4 ต้นๆละ 5,000 บาท ต้นจิกขนาด
ล าต้น 6 นิ้ว จ านวน 3 ต้นๆ ละ 6,500 บาท 
หญ้าน้ าพ ุ5,760 กระถางๆ ละ 13 บาท 
 

9,387,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองส ารอง
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ขยายแนวคิดตามโครงการ
พระราชด าร ิเพื่อปูองกัน
การบุกรุกท าลายปุา  
อ าเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุร ี

1. ส่งเสริมสนับสนุน สืบสาน รักษาต่อยอด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหว้ยเขย่ง 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี
2. ขยายผลเป็นศูนย์เรยีนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในรูปแบบต่าง ๆ โดย  
- อบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างโรงเรือน
ตัวอยา่ง 68,200 บาท   
- สร้างโรงเรือนปลูกผักแบบโครงสร้างเหล็ก 
ให้กลุ่มปลูกผักอินทรยี์บ้านทพิุเย  
ต าบลชะเล อ าเภอทองผาภูม ิ
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด 6X24 เมตร 
จ านวน 10 โรงเรือน 780,000 บาท 
 

848,200 จังหวัดกาญจนบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดกาญจนบุร ี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และสร้างโรงเรือนปลูกผักแบบ
โครงสร้างเหล็กให้กลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย ์ซ่ึงไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน และกิจกรรม 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยด าเนนิงาน 

  

18 ขยายโอกาสเศรษฐกิจฐาน
รากเพื่อสร้างอาชพี พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และช่องทาง
การตลาด ภายใต้
สถานการณ์โรค COVID - 19 

ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัตกิารท าขนมไทยและ
การใช้เทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจผา่นทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์จ านวน 16 รุ่นๆ ละ 
2 วัน รวม 480 คน 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร (288,000 บาท) 
  - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (272,000 บาท) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 10 คน (9,600 บาท)  
  - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 10 คน  (30,000 บาท) 
  - จ้างเหมาจัดสถานที่ฝึกอบรม  
(160,000 บาท) 
  - ค่าคู่มือที่ใช้ในการฝึกอบรม (24,000 บาท) 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์การสาธิตฝึกอบรม 
ท าขนม บรรจภุัณฑ์ และการขายสินค้า 
(1,736,000 บาท) 
 

2,600,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และฝึกปฏบิัติการท าขนมไทยและการใช้เทคโนโลยี
พัฒนาธุรกิจผา่นทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์
ในการอบรม ไม่มีใบเสนอราคา และขาดการแจก
แจงรายละเอยีดรายการค่าใช้จ่ายวัสดุอปุกรณ์ใน
การอบรมแต่ละประเภท 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
ต าบลช่องสะเดา อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

1. จัดเวทีประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
โครงการ (27,00 บาท) 
2. จัดอบรมการท าผา้มัดย้อมเส้ือ/ผา้มัด
ย้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่ 
(296,700 บาท) 
3. จัดอบรมการอาชีพงานประดิษฐ์พบั
ใบเตย กลุ่มวิสาหกจิชุมชนงานประดิษฐพ์ับ
ใบเตย การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่  
(108,540 บาท) 
4. จัดอบรมส่งเสริมอาชีพกล้วยฉาบกลุม่
วิสาหกจิชุมชนส่งเสริมอาชีพกล้วยฉาบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (216,210 บาท) 
5. จัดอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปฝาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพการแปร
รูปฝาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
(334,260 บาท) 
6. จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเลี้ยงผึง้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เล้ียงผึ้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
(216,780 บาท) ซ่ึงเป็นการจัดซ้ือเครื่องปั่น
บด 2 ตัวและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  2 ตัว 
 

1,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสะเดา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ประกอบกับไม่มี
หนังสือรับมาดูแลทรัพย์สินที่เกิดขึ้น และ
กลุ่มเปูาหมายไม่ชัดเจน ซ่ึงมีผลต่อความยั่งยืนของ
โครงการ                                  

  

20 พัฒนาส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมทางการเกษตร 

1. ถ่ายทอดความรู้เสริมสร้างการเลี้ยงสัตว์
น้ าอินทรีย์ (33,350 บาท) 
2. ผลิตอาหารเม็ดอินทรีย์ ( 202,110 บาท) 
จัดซื้อ เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 1 เครื่อง 
เครื่องจักรเย็บกระสอบ 1 เครื่อง และวสัดุ
ทางการเกษตร ปัจจัยการผลิตอาหารเม็ด
เล้ียงสัตว์น้ าอินทรีย์ เช่น ร าข้าวอินทรีย์ 
ปลายขา้วอินทรยี์ น้ าหมักอินทรยี์  ภาชนะ
ใส่อาหารปลา และถุงบรรุอาหารเม็ดอินทรีย์ 
ขนาดบรรจุ 45 กิโลกรัม 
3. บริหารโครงการและนิเทศงาน  
(38,000 บาท) 
 

273,500 จังหวัดกาญจนบุร ี ส านักงานประมง 
จังหวัดกาญจนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
ความรู้เสริมสร้างการเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรยี์และจัดท า
อาหารเม็ดอินทรีย ์ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และปจัจัยการผลิต และไม่มี
หนังสือรับมอบการดูแลทรัพย์สินที่เกิดขึน้ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูก
พืชในโรงเรือน 

1. อบรมส่งเสริมการปลูกพืชในโรงเรือนลด
การปลูกพืชที่ตอ้งถางปุา จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 
25 คน (375,000 บาท) 
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ให้กับราษฎร  
จ านวน 6 แห่ง ในพื้นที่ไล่โว่ - สาละวะ  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร  
(259,300 บาท) 

340,000 จังหวัดกาญจนบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดกาญจนบุร ี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างโรงเรือนตัวอย่าง ไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน และกิจกรรมไม่
สอดคล้องกับภารกจิของหน่วยด าเนินงาน และ
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ เช่น 
ไม่ได้ระบุพื้นที่ด าเนินการ ไม่มีหนังสือยินยอมให้ใช้
พื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรือน และแผนการใช้
จ่ายเงินไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ขอและแบบ
ประมาณการค่าใช้จา่ย 
 

  

22 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอ
สังขละบุรี 

อบรมและจัดท าแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือน จ านวน  6 โรงเรือน  
3 ต าบลๆ ละ 2 จุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง โดย 
  - อบรม 6 รุ่นๆละ 30 คน  (45,000 บาท) 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าโรงเรือน 6 แห่ง 
(331,800 บาท) 

420,000 จังหวัดกาญจนบุร ี ที่ท าการปกครอง
จังหวัดกาญจนบุร ี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
จัดท าแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน และกิจกรรม 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยด าเนนิงาน และ
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ เช่น 
ไม่ได้ระบุพื้นที่ด าเนินการ ไม่มีหนังสือยินยอมให้ใช้
พื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรือนและดูแลทรัพย์สินที่
เกิดขึ้น รวมทั้งแผนการใช้จ่ายเงินไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ขอและแบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

  

ปรับลดวงเงิน 19,799,152      
รวม 22 โครงการ 369,861,652  

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดชลบรุี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดชลบุร ี

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ชลบุร ี 1,247,918,572 143 1,246,871,812 82 546,418,050 61 700,453,762 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 1/45 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดชลบุร ี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ยกระดับทักษะแรงงาน 
ในสาขาอาชพีที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะ  

1. ยกระดับทักษะแรงงานในสาขาอาชีพ 
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ได้แก่  
สาขาช่างไฟฟูาภายในอาคาร สาขาช่าง
เครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์
ขนาดเล็ก สาขาช่างเช่ือมอารก์โลหะดว้ยมือ 
สาขาช่างเช่ือมทิก และสาขาช่างเช่ือมแม็ก 
จํานวน 20 รุ่น รุ่นละ 20 คน  
2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จํานวน 
400 คน (รวมค่าใช้จ่ายต่อรุ่น 77,000 บาท 
X 20 รุ่น = 1,540,000 บาท) 

1,540,000  จังหวัดชลบุร ี สถาบันพัฒนาฝีมือ 
แรงงานภาค 3 ชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ด้วยการฝึกอบรมอาชีพในสาขาอาชีพ 
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ได้แก ่ช่างไฟฟูา
ภายในอาคาร ชา่งเครื่องปรับอากาศ และช่างเช่ือม 
พร้อมทั้งทดสอบฝีมือแรงงาน ให้กับกลุม่เปูาหมาย
เป็นผู้แรงงานทั่วไปทั้งอยู่ในระบบการจา้งงานและ
ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน จํานวน 400 คน  
เพื่อให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
ส่งผลให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่างค่าจ้างขั้นต่ํา 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พรอ้มดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

1,540,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรี  

1. สร้างอาชีพและการตลาดออนไลน์สําหรับ
คนพิการ (3,285,050 บาท) 
2. เตรียมความพร้อมคนตาบอดสู ่
การมีงานทํา (158,400 บาท) 
3. พัฒนาศักยภาพผู้นาํคนพิการสู่ 
การเปลี่ยนแปลง (501,750 บาท) 

3,945,200  จังหวัดชลบุร ี สถาบันพัฒนาฝีมือ 
แรงงานภาค 3 ชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ด้วยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับ 
ผู้พิการ โดยเห็นควรสนับสนุนเฉพาะ 
กิจกรรมที ่1 "สร้างอาชีพและการตลาดออนไลน์
สําหรับคนพิการ" งบประมาณ 3,285,050 บาท 
เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมให้กับผูพ้ิการ เพื่อให้
สามารถประยกุต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Tiktok 
ในการประชาสัมพันธ์สิ้นค้า และฝึกอบรมนักศึกษา 
เพื่อให้เป็นพี่เล้ียงในการฝึกอบรมรุ่นต่อๆ ไป ซ่ึงผู้ที่
ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร (วพร. สาขา 
การสร้างอาชีพและตลาดออนไลน์สําหรับคนพิการ)  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
3. ทั้งนี้ ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที่ 2 และ 3 
โดย กจิกรรมที่ 2 "เตรียมความพร้อมคนตาบอด 
สู่การมีงานทํา" เนื่องจากไม่ชัดเจนในความคุ้มค่า
และความเหมาะสมของการดําเนินการ เนื่องจาก 
กิจกรรมการฝึกอบรมไม่ชัดเจน และกิจกรรมที่ 3 
"พัฒนาศักยภาพผู้นาํคนพิการสู่การเปลีย่นแปลง" 
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างงานสร้างอาชีพที่
ชัดเจน ที่จะได้รับจากการดําเนินโครงการ คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 3,285,050 บาท 
 

3,285,050 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบ
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 

ฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริม 
การประกอบอาชพี อาทิ ธุรกิจกาแฟสด  
การซ่อมมุ้งลวดประต-ูหน้าต่างอะลูมิเนยีม 
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูาภายในบ้าน  
โดยฝึกอบรม 25 รุ่น รุ่นละ 20 คน 
ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน  
(รวมค่าใช้จ่ายตอ่รุ่น 72,400 บาท  
จํานวน 25 รุ่น รวมเป็นเงิน  
1,810,000 บาท) 

1,810,000  จังหวัดชลบุร ี สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 3 ชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพฒันาทักษะ
ฝีมือแรงงาน ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรตาม 
ความต้องการของพื้นที ่อาท ิธุรกิจกาแฟสด  
การซ่อมมุ้งลวดประต-ูหน้าต่างอะลูมิเนยีม  
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูาภายในบ้านใหก้ับแรงงาน
นอกระบบ ให้กับผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ประกอบ 
อาชีพอิสระ จํานวน 500 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที โดยแรงงานและผู้ถูกเลิกจ้างที่เข้ารับ 
การอบรมจะได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

1,810,000 

4 จัดทําแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่งเสริมกีฬา  

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนา 0.15 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,895 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 7,580 ตารางเมตร  
2. ปูายจราจร จาํนวน 33 ชุด, หลักแนวโค้ง 
224 หลัก, การ์ดเรล 340 เมตร 
3. งานก่อสร้างท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ไม่น้อยกว่า 119 เมตร, ก่อสร้าง 
รางระบายน้ําไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร 

9,999,000 จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสนามกีฬา
ทางอากาศ ระยะทาง 2.637 กิโลเมตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน จาํนวน 950 คน 
เกษตรกร จํานวน 200 คน ผู้ประกอบการ จํานวน 
100 ราย และนกัท่องเที่ยว จํานวน 500 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทนัที 
 

9,999,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 4/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ทุ่นแพลอยน้าํสร้าง 
การอนุรักษแ์ละสร้างรายได้
ให้กับชุมชนชายฝั่ง 

ก่อสร้างทุ่นแพลอยน้ํา จํานวน 1 จุด  
โดยติดต้ังบริเวณหาดบ้านนาเกลือ  
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ีลักษณะเป็น
รูปตัว T ความยาวทางเดินยาว 100 เมตร 
กว้าง 5 เมตร  

11,500,000 จังหวัดชลบุร ี สํานักงานทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง 
ที่ 2 กรมทรัพยากร 
ทางทะเลชายฝั่ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว 
บริการ และการค้า ด้วยการกอ่สร้างทุ่นแพลอยน้าํ 
บริเวณหาดบ้านนาเกลือ อําเภอบางละมุง เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน สร้างความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กบัชุมชน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
3. ปรับลดงบประมาณให้มีความเหมาะสม  
เป็นวงเงิน 2,250,000 บาท คงเหลือวงเงิน 
ที่เห็นควรสนับสนุน 9,250,000 บาท  
 

9,250,000 

6 พัฒนาฝีมือแรงงานด้าน
เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเปูาหมายและ 
ผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

การจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมอืแรงงานสาขา
เทคโนโลยีชั้นสูง จํานวน 12 หลักสูตร 
(หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง ระยะเวลารวม  
5 วัน และ จาํนวน 15 คนต่อหลักสูตร) 
ได้แก่ การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน 
GxWork 2 (MITSUBISHI), โรงงานอัจฉริยะ
, การใช้โปรแกรมจําลองการทํางานระบบ
ควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Factory 
I/O, PLC ระดับ 2, การประยุกต์ใช้ระบบ 
ซีซี ลิงค์ ในงานอุตสาหกรรม, การใช้
เทคโนโลยี Industrial Internet of Things 
ในงานอุตสาหกรรม, การประยกุต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI),  
การบํารุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม : พื้นฐาน
, การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน, ช่างควบคุม
หุ่นยนต์ ABB, การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
สําหรับงานเช่ือม: พื้นฐาน และการควบคุม
หุ่นยนต์ลําเลียง  
 

747,000  จังหวัดชลบุร ี สถาบันพัฒนาบุคลากร
สาขาเทคโนโลยกีาร
ผลิตอัตโนมัติและ

หุ่นยนต ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพฒันาทักษะ
ฝีมือแรงงาน ด้วยการฝึกอบรมอาชีพดา้นเทคโนโลยี
การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (12 หลักสูตร) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นแรงงานในสถานประกอบการ 
จํานวน 180 คน ซ่ึงแรงงานที่เข้ารับการอบรม 
จะมีทักษะในการทํางานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าจ้าง 
ที่เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  

747,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 5/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตร
แบบแปลงใหญ ่

แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1.อบรมถ่ายทอดความรู้วิขาการแก่
เกษตรกร 1,538 ราย จาํนวน 1 วัน  
งบประมาณ 2,399320 บาท   
2. ติดตามงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 66,520 บาท    

2,465,840  จังหวัดชลบุร ี สํานักงานเกษตร 
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสทิธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรม 
ในการปรับปรุงคุณภาพดินให้กับเกษตรกร  
จํานวนรวม 1,538 คน ในพื้นที่ 10 อําเภอของ
จังหวัดชลบุรี โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
จะมีความรู้ในการรักษาคุณภาพดินและ 
ลดต้นทุนในการผลิต  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที   
3. ปรับลดวงเงินเป็น 2,465,800 บาท  
 

2,465,800 

8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
สายแยก ทล.7 - บ้านหนอง
กระเสริม ตําบลห้วยกะปิ 
อําเภอเมืองชลบุร ี 
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนน 
1. ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 7-10 เมตร ยาว 311 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,270 ตารางเมตร  
2. ช่วงที่ 2 ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  
หนา 0.05 เมตร ผิวทางกว้าง 4.50 - 8.00 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 700 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร  
3. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก  
ไม่น้อยกวา่ 342.00 ตารางเมตร 
4. ติดต้ังปูายจราจร จํานวน 2 ชุด 
5. ปรับปรุงไฟฟูาแสงสว่าง จาํนวน 8 ต้น 

5,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชนและนกัท่องเที่ยวเข้าสูแ่หล่งท่องเที่ยว 
ได้แก่ ชายหาดบางแสน หาดวอนนภา, สะพาน
เลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี) และ
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ จาํนวน 1,900 ราย และ
นักท่องเที่ยว จํานวน 500 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
3. ปรับลดค่าไฟฟูาส่องสว่าง เป็นวงเงิน 140,000 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 4,860,000 บาท 
 

4,860,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ถนนสายแยก  
ทล.331 - บ้านนาวังหิน 
ตําบลนาวังหิน อําเภอ 
พนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 0.07 เมตร 
ผิวทางกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร 
2. ทาสีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก  
ไม่น้อยกวา่  1,057.00 ตารางเมตร 
3. ปูายจราจร  17 ชุด, หลักกิโลเมตร 3 หลัก, 
การ์ดเรล 104 เมตร 

7,500,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน เพือ่อาํนวย 
ความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและ 
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ มันสําปะหลัง  
และยางพารา รวมทั้งอํานวยความสะดวก 
ในการท่องเท่ียวชุมชน ได้แก่ หอพระพนัสบดี  
(ศูนย์จักรสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก) กลุ่มเปาูหมาย 
เป็นประชาชน จํานวน 856 คน และเกษตรกร 
จํานวน 86 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

7,500,000 

10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
ถนนสายแยก ทล.331 - 
อ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัช
ชโลทร ตําบลเกาะจันทร์ 
อําเภอเกาะจันทร ์จังหวัด
ชลบุร ี

 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (โดยวิธ ี
Pavement In - Place Recycling)  
ระยะทางการดําเนินงาน 2.275 กิโลเมตร 
(ช่วง กิโลเมตร 7+500 ถึง 9+775)  
1. ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,228 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,824 ตารางเมตร  
2. ช่วงที่ 2 งานเสริมผิวทางพอรัสแอสฟลัท์
คอนกรีต หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร  
ผิวทางกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 600 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,800 ตารางเมตร 
3. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 
552 ตารางเมตร 
4. ปูายจราจร 25 ชุด, หลักกิโลเมตร 2 หลัก 
 

9,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียวและ 
สร้างความปลอดภยัในการเดินทางให้กบั
นักท่องเที่ยว ได้แก่ อา่งเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร 
และการเดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 890 คน เกษตรกร จํานวน 200 
คน ผู้ประกอบการ จาํนวน 20 ราย และ
นักท่องเที่ยว จํานวน 300 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 

9,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 7/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ถนนสายแยกทางหลวง
ชนบท ชบ.4017 - บ้าน
คลองใหญ่ ตําบลบ่อทอง 
อําเภอบอ่ทอง จังหวัดชลบุร ี

1. ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงชนบท 
ชบ.4017 - บ้านคลองใหญ่ ตําบลบ่อทอง 
อําเภอบอ่ทอง จังหวัดชลบุรี ดําเนินการ  
2 ช่วง ได้แก่ ชว่งที่ 1 กิโลเมตร 13+00 ถึง 
กิโลเมตร 14+800 ช่วงที่ 2 กิโลเมตร 
18+100 ถึง กิโลเมตร 18+380  
หนา 0.07 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 2,080 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,720 ตารางเมตร 
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 
757 ตารางเมตร 
3. ปูายจราจร 16 ชุด, หลักกิโลเมตร 2 หลัก, 
การ์ดเรล 320 เมตร, สัญญาณไฟกระพริบ+
ปูาย 1 ชุด 

9,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา อ้อย  
และปาล์ม อํานวยความสะดวกในการทอ่งเที่ยว
ชุมชนเขาชะเมา รวมทั้งสร้างความปลอดภัย 
ในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,250 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 100 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

9,000,000 

12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ถนนสายแยก ทล.3245 - 
บ้านอ่างกระพงศ์  
ตําบลเกาะจันทร ์อําเภอ
เกาะจันทร,์ อําเภอบอ่ทอง 
จังหวัดชลบุรี 

1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling)  
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ผิวทางกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
1.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร 
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 
650 ตารางเมตร 
3. ปูายจราจร 16 ชุด, การ์ดเรล 100 เมตร 
4. ไฟฟูาแสงสว่าง 35 ต้น 

9,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใน 
การเดินทางของประชาชนและนกัท่องเที่ยวเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ วัดเขาวังแก้ว อําเภอ
เกาะจันทร์ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
800 คน และ เกษตรกร จํานวน 50 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
3. ปรับลดค่าไฟฟูาส่องสว่าง เป็นวงเงิน  
1,701,900 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
7,298,100 บาท  
 

7,298,100 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 8/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อเช่ือมโยงสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ถนนสายแยก  
ทล.3401 - บ้านคลองพลู 
ตําบลห้างสูง อําเภอบ้านบึง, 
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  
หนา 0.07 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,920 ตารางเมตร 
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 
806 ตารางเมตร 
3. ปูายจราจร 35 ชุด, หลักกิโลเมตร 3 หลัก, 
การ์ดเรล 312 เมตร, สัญญาณไฟกระพริบ 
1 แห่ง,สัญญาณไฟกระพริบ+ปาูย 1 แห่ง, 
ปุุมสะท้อนแสง (2 หน้า) 316 ปุุม 

9,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการเดินทางของประชาชนและนกัท่องเท่ียวเข้า 
สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ OTOP นวัตวิถี  
บ้านปุาแดง ตาํบลห้างสูง อาํเภอหนองใหญ่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,200 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 100 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

9,000,000 

14 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อเช่ือมโยงสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ถนนสายแยก 
ทช.ชบ 4017 - บา้นคลอง
ยาง ตําบลพลวงทอง อาํเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุร ี

1. ปรับปรุงถนนถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 
หนา 0.07 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,650 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 13,200 ตารางเมตร          
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 
635 ตารางเมตร 
3. หลักกิโลเมตร 2 หลัก, การ์ดเรล 60 เมตร,
ไฟฟูาแสงสว่าง 65 ต้น 

9,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา อ้อย และ
ปาล์ม อาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียวชุมชน 
ได้แก่ ถ้ําประทุน รวมทั้งสร้างความปลอดภัย 
ในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,000 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 80 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

9,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 9/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ถนนสายแยก ทล.3245 - 
บ้านเขาพริก ตําบลเกษตร
สุวรรณ  อําเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี 

1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling)  
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ผิวทางกวา้ง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
2.50 เมตร ยาว 720 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,640 ตารางเมตร 
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 
318 ตารางเมตร 
3.ปูายจราจร 21 ชุด, หมุด LED 30 ชุด, 
หลักแนวโค้ง 16 หลัก, หลักกิโลเมตร 1 หลัก, 
ปุุมสะท้อนแสง (2 หน้า) 90 ปุุม, ไฟกะพริบ 
2 แห่ง 

6,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา อ้อย และ
ปาล์ม อาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียวชุมชน 
รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับ
นักท่องเที่ยวและประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,300 คน และเกษตรกร 
จํานวน 80 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

6,000,000 

16 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายแยก 
ทล.3340 - บ้านเขาใหญ ่
ตําบลพลวงทอง อาํเภอบอ่
ทอง จังหวัดชลบุร ี

1. งานปรับปรุงถนนก่อสร้างวงเวียนขนาด 
2 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 
0.05 เมตร ผิวทางกว้าง 7.00 - 12.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,600 ตารางเมตร 
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร 
3. ปูายจราจร 9 ชุด 

5,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการเดินทางของประชาชนและนกัท่องเท่ียวเข้า 
สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ วัดถ้าํประทุน และ
น้ําตกพลวงทอง ตาํบลพลวงทอง อําเภอบ่อทอง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 900 คน 
เกษตรกร จํานวน 400 คน และผู้ประกอบการ 
จํานวน 300 ราย 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

5,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 10/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําดิบที ่3 
ของกองบัญชาการ 
ช่วยรบที่ 1 จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําดิบ โดยทํางาน 
พื้นทางเดินริมคลอง กว้าง 2 เมตร,  
งานเรียงหินใหญ่ และงานชานก้นครอง 

5,748,900 จังหวัดชลบุร ี กองบัญชาการ 
ช่วยรบที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงอา่งเก็บน้ําดิบ 
สําหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน กําลังพลภายในค่ายฯ 
และเกษตรกร จาํนวนรวม 650 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้าํจังหวัดชลบุร ี
 

5,748,900 

18 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว  

1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling)  
ช่วงที่ 1 ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  
หนา 0.05 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  
หนา 0.07 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร 
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 
815 ตารางเมตร 
3. ปูายจราจร 8 ชุด, หลักกโิลเมตร 3 หลัก 

9,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา อ้อย  
และปาล์ม รวมทั้งอํานวยความสะดวก 
ในการท่องเท่ียวชุมชน กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน 
จํานวน 900 คน และเกษตรกร จํานวน 50 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

9,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 11/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 การสร้างอัตลักษณ ์
และพัฒนาศักยภาพ 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
จังหวัดชลบุรี 

1. อบรมเชิงฏิบัติการ โดยเน้นการบริหาร
จัดการท่องเท่ียวชุมชน 
2. การค้นหาอัตลักษณ์ 
3. การอบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

400,000  จังหวัดชลบุร ี สํานักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว 
บริการ และการค้า ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชน  
ทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและการให้บริการ 
ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น 
กลุม่เปูาหมายเป็นผู้ประกอบการและทอ่งเที่ยว
ชุมชน จํานวน 30 ราย 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 

400,000 

20 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
พัฒนาตลาดน้ําหว้ยสุครีพ 
หมู่ 3 ตําบลบางพระ อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนหว้ยสุครีพ 
1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ริมห้วยสุครีพ 
2. งานหลังคาคลุมโครงสร้างเหล็กผ้าใบ 
แรงดึงสูง 
3. งานก่อสร้างดาดพื้นหว้ยสุครีพ 
4. งานระบบไฟฟูาส่องสวา่ง 
5. งานอาคารประชาสัมพันธ์ตลาดน้ํา 
ห้วยสุครีพ 

36,800,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
บางพระ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว 
บริการ และการค้า ด้วยการปรับปรุงภูมทิัศน์ 
ริมห้วยสุครีพ (อาท ิปลูกต้นไม้ สร้างราวเหล็ก) 
สร้างหลังคาคลุมโครงสร้างเหล็กผ้าใบแรงตึงสูง 
ก่อสร้างดาดพื้นหว้ยสุครีพ ระบบไฟฟูาส่องสว่าง 
และก่อสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธต์ลาดน้ํา
ห้วยสุครีพ ซ่ึงเป็นการขยายผลการดําเนนิ 
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวดังกล่าว ให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สําคัญของจังหวดั  
สร้างความปลอดภยัให้กับนกัท่องเที่ยว  
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

36,800,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 12/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"การทําธุรกิจออนไลน์ 
เทคนิคการขาย  
สร้างช่องทางใหม่  
มีรายได้เพิ่ม" 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทําธุรกิจ
ออนไลน์ เทคนิคการขาย สร้างช่องทางใหม่ 
มีรายได้เพิ่ม" เป็นการจัดอบรม  
โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน เป็นระยะเวลา 2 วัน 
จํานวน 5 ครั้ง (รวม 250 คน)  
(งบประมาณ 165,150 บาท ต่อคร้ัง จํานวน 
5 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 825,750 บาท) 

825,750  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว 
บริการ และการค้า ด้วยการฝึกอบรมเกีย่วกบั 
การใช้สื่อออนไลน ์ให้กับกลุ่มเปูาหมายเป็น
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จํานวนรวม 250 คน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทําธุรกจิออนไลน์และเพิ่ม
รายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยผู้ที่ผ่าน 
การฝึกอบรม มียอดขาย online เพิ่มขึ้น 
 2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

825,750 

22 ฝึกอาชีพการทําตะกร้า 
สานพลาสติก เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

ฝึกอาชีพการทําตะกร้าสานพลาสติกเพือ่
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จํานวน 50 คน เป็นเวลา 3 วัน  

78,200 เทศบาลนคร 
แหลมฉบัง 

เทศบาลนคร 
แหลมฉบัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐาน 
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทําตะกร้า
สานพลาสติกและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปูาหมาย
ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

78,200 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 13/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ฝึกอาชีพการทํากระเป๋า
กระจูดปักริบบิ้น เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

ฝึกอาชีพการทํากระเป๋ากระจูดปักริบบิน้
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 40 คน  
เป็นเวลา 2 วัน 

64,800 เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนคร 
แหลมฉบัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทํากระเป๋า
กระจูดปักริบบิ้นและสร้างรายได้ให้กบั
กลุ่มเปูาหมายซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ  
จํานวน 40 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

64,800 

24 ฝึกอบรมเพาะเห็ดฟาง  
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ฝึกอบรมเพาะเห็ดฟางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกจิ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จํานวน 50 คน เป็นเวลา 1 วัน 

54,150 เทศบาลนคร 
แหลมฉบัง 

เทศบาลนคร 
แหลมฉบัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตราฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเพาะเห็ด
ฟางและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปูาหมายซ่ึงเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

54,150 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 14/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 เช่ือมหมู่ที่ 9 
ตําบลบางนาง  
อําเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร และถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 821 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
12,609 ตารางเมตร  

13,503,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางนาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ปลา กุ้ง มะนาว และฝร่ัง กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 7,641 คน และเกษตรกร 
จํานวน 1,269 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

13,503,000 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนสายหนอง
กันเกรา เขาคออ่าง หมู ่11 
ตําบลเกาะจันทร ์อําเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 6 เมตร  
ความยาว 2,000 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร  

9,367,000 เทศบาลเมืองปรกฟูา เทศบาลเมืองปรกฟูา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ยางพารา มะมว่ง และขา้วโพด กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชนและเกษตกร จาํนวน 150 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

9,367,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 15/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 จัดทําปะการังเทียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟูระบบ
นิเวศทางทะเลเกาะสีชัง 
บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น  
(จุดทิ้งตําแหน่งเดิม) ส่งเสริม
การประกอบอาชพีวิสาหกจิ
ชุมชน วิถีอาชีพประมง
พื้นบ้าน  และการท่องเท่ียว
ชุมชน ตําบลเกาะสีชัง 
อําเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด 1.50 x 1.50  x 1.50 เมตร  
จํานวน 3,600 แท่ง 

19,745,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
เกาะสีชัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสทิธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการจัดทํา
ปะการังเทียมบริเวณเกาะท้ายตาหมื่น  
ซ่ึงชาวประมงจะมีรายได้จากการจับสัตว์น้ําที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกีย่วขอ้ง 
กับการท่องเท่ียวรวมทั้งชาวประมงจะมรีายได้ 
จากการที่นักท่องเท่ียวมาดําน้าํบริเวณ 
จุดวางปะการังเทียม กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร
และชาวประมงพื้นบ้าน จํานวน 150 คน 
ชาวประมงพื้นบา้นที่ให้บริการเรือตกปลา จํานวน 
130 คน และ ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้า 
จํานวน 180 ร้าน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

19,745,000 

28 ก่อสร้างซอยเช่ือมถนนหลัง
คอนโดไอดอล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความกว้างรวมรางระบายน้ํารูปตัววีทั้ง 2 ข้าง 
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
154 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 0.60 เมตร และบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะความยาว  
8 ท่อนกึ่งกลางถนน พื้นที่ดําเนินการไมน่้อย
กว่า 616 ตารางเมตร 

1,232,000 เทศบาลเมือง 
แสนสุข 

เทศบาลเมือง 
แสนสุข 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน  
เพื่ออํานวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชนและการท่องเท่ียว ได้แก่ 
หาดบางแสน ตลาดหนองมน แหลมแทน่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

1,232,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 16/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้าง
ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน 
เกาะล้าน เมืองพัทยา 
อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี

1. ซ่อมแซมด้วยการทุบสกัดคอนกรีตที่
เสียหาย ขัดสนิมเหล็กเปลีย่นเหล็กเสริมและ
ทําความสะอาดพื้นผิว พร้อมทาน้ํายา
เคลือบเหล็กเสริมปูองกันสนิมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,610 ตารางเมตร 
2. ทาวัสดุประสานคอนกรีต ฉาบหรือพน่
ด้วยวัสดุซ่อมแซมโครงสร้างชนิดพิเศษพร้อม
แต่งผิวพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,610 ตารางเมตร 
3. ทาวัสดุปูองกันการกัดกรอ่นของคอนกรีต
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,100 ตารางเมตร 
4. โครงสร้างได้รับการเสริมกําลังด้วย CFRP 
(น้ําหนัก 600 g/m2) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,467 ตารางเมตร 
5. โครงสร้างได้รับการปูองกันสนิมของเหล็ก
เสริม (Anode) ด้วยสังกะสีกันกร่อน 
จํานวน 1,200 ก้อน 
 

49,000,000  เมืองพัทยา  เมืองพัทยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงสะพาน 
ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เพื่อสนับสนุน 
การท่องเท่ียวชุมชนบริเวณเกาะล้าน ซ่ึงจะทําให้
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
บริเวณเกาะล้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว จํานวน 12,000 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที   

49,000,000 

30 ก่อสร้างโครงการถนน
ภายในชุมชนเกาะล้าน  
15 สาย 

ก่อสร้างโครงการถนนภายในชุมชนเกาะล้าน 
15 สายโดยปูบล๊อคคอนกรีตพร้อมคันหนิ
สําเร็จรูป พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 18,423 
ตารางเมตร โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
1. สายเช่ือมต่อสายสนามยิงปืน ดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกว้าง 6.00-8.00 เมตร 
ยาว 890.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,534.00 ตารางเมตร 
2. สายข้างรีสอร์ทสิน-อุไร ดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูป กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 68.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
340.00 ตารางเมตร 

35,037,000  เมืองพัทยา  เมืองพัทยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน
ลูกรังเป็นคอนกรีต จํานวน 15 สาย  
เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทาง
ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
   

35,037,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 17/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. สายรีสอร์ท @ เดอะบีส ดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
240.00 ตารางเมตร 
4. สายหลังโรงเรียนเมืองพัทยา 10 
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่  
720.00 ตารางเมตร 
5. สายร้านกว๋ยเต๋ียวตายาย ดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกวา้ง 2.00 เมตร  
ยาว 72.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
144.00 ตารางเมตร 
6. สายเซเว่นหน้าลานวัดใหม่สําราญ 
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกว้าง 1.40 - 4.00 เมตร 
ยาว 65.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
176.00 ตารางเมตร 
7. สายร้านวินยัวัสดกุ่อสร้าง ดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่  
520.00 ตารางเมตร 
 

         



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 18/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    8. สายข้างศาลเจ้าพ่อดํา ดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 70.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
280.00 ตารางเมตร 
9. สายทางเข้าบา้นพักหลังศาลเจ้าพ่อดาํ 
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่  
900.00 ตารางเมตร 
10. สายรา้นบิ๊กล ีดําเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน ค.ส.ล.)  
ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูปพร้อมคันหนิ
สําเร็จรูปกว้าง 3.50-6.50 เมตร  
ยาว 231.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,264.00 ตารางเมตร 
11. สายที่ครูจ๋อมซอย 1-2-3-4 ดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 390.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,950.00 ตารางเมตร 
12. สายตาเชียร์ ดาํเนินการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน ค.ส.ล.)  
ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูปพร้อมคันหนิ
สําเร็จรูปกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร 
13. สายสบายดีรีสอร์ท ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน ค.ส.ล.)  
ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูปพร้อมคันหนิ
สําเร็จรูปกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร  
ยาว 94.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
428.00 ตารางเมตร 

          



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 19/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  14. สายข้างโรงไฟฟูาเกาะล้าน ดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนน ค.ส.ล.) ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูป
พร้อมคันหินสําเร็จรูปกวา้ง 3.50 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่  
350.00 ตารางเมตร 
15. สายทางเข้าไร่ ดําเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน ค.ส.ล.)  
ผิวปูบล็อคคอนกรีตสําเร็จรูปพร้อมคันหนิ
สําเร็จรูปกว้าง 5.00-6.00 เมตร  
ยาว 474.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,777.00 ตารางเมตร 
 

      

31 ขุดลอกสระกักเก็บน้ํา  
ระบบประปาหมู่บ้านและ 
ลําห้วยสาธารณประโยชน ์
หมู่ 1, 7, 8 ตําบลโปุง 
อําเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

ขุดลอกสระกักเก็บน้ํา ระบบประปาหมูบ่้าน
และลําหว้ยสาธารณประโยชน์ ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 24,575 ลูกบาศก์เมตร 

891,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลโปุง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการขุดลอกสระเก็บน้ํา
และลําหว้ยสาธารณะประโยชน ์สําหรับการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ได้แก่ มะพร้าว และ
สับปะรด อีกทั้งประชาชนและเกษตรกรมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอในชว่งฤดูแล้ง กลุ่มเปูาหมาย 
เป็นประชาชน จาํนวน 10,000 คน และเกษตรกร 
จํานวน 1,000 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้าํจังหวัดชลบุร ี 
 

891,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 20/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น 
สายวัดหนองบอน - อ่าง
กระพงษ์ (ชบ.ถ.1-1008) 
ตําบลเกาะจันทร ์ 
อําเภอเกาะจันทร ์

ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 8 เมตร ยาว 939 เมตร  
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 7,512 ตารางเมตร 

5,625,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ระยะทาง  
0.94 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย 
อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
อ้อยและมันสําปะหลัง กลุ่มเปูาหมายเปน็ 
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 4,500 คน 
2.  โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

5,625,000 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมวาง 
ท่อระบายน้าํ สายบา้น 
เจ้ย้อยถึงบา้นตาแหยม  
(หลังวัดกอไผ่) หมู่ 3  
ตําบลตะเคียนเต้ีย อาํเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร  
หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ค.ส.ล.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพกั ยาว 3,056 เมตร  
และคืนผิวจราจร  

16,800,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
ตะเคียนเต้ีย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภยั อํานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก ่มะพร้าวและมันสําปะหลัง 
กลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชนและเกษตรกร  
6,386 คน 
2.  โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
3. ปรับลดวงเงินงบประมาณให้เหมาะสม เป็นเงิน 
300,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
16,500,000 บาท 
 

16,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 21/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 18 หมู่ 9 ตําบล
บางนาง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 288 เมตร  
หนา 0.15 เมตร และถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1058 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
7,652 ตารางเมตร 

10,729,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางนาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย 
อํานวยความสะดวกในการสัญจรและใชส้ําหรับ
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ปลา กุ้ง มะนาว และฝร่ัง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จํานวน 7,641 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

10,729,000 

35 จัดทําปะการังเทียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟูระบบ
นิเวศทางทะเลเกาะสีชัง 
บริเวณแหลมตุ๊กตา  
(จุดทิ้งตําแหน่งเดิม) ส่งเสริม
การประกอบอาชพีวิสาหกจิ
ชุมชน วิถีอาชีพประมง
พื้นบ้าน  และการท่องเท่ียว
ชุมชน ตําบลเกาะสีชัง 
อําเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร  
จํานวน 3,600 แท่ง 

19,745,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
เกาะสีชัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสทิธิภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการจัดทํา
ปะการังเทียมบริเวณแหลมตุก๊ตา ซ่ึงชาวประมง 
จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับสัตว์น้าํเศรษฐกิจ 
ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกีย่วขอ้ง 
กับการท่องเท่ียวรวมทั้งชาวประมงจะมรีายได้
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่จะมา 
ดําน้ําบริเวณจุดวางปะการังเทียม กลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกรและชาวประมงพื้นบ้าน  
จํานวน 150 คน ชาวประมงพื้นบ้านที่ให้บริการ 
เรือตกปลา จาํนวน 130 คน และผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและร้านค้า จํานวน 180 ร้าน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

19,745,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 22/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 จัดทําปะการังเทียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟูระบบ
นิเวศทางทะเลเกาะสีชัง 
บริเวณอ่าวถ้าํพัง  
(จุดทิ้งตําแหน่งเดิม)  
ส่งเสริมการประกอบอาชพี
วิสาหกจิชุมชน วิถีอาชีพ
ประมงพื้นบ้าน   
และการท่องเท่ียวชุมชน 
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 
อําเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร  
จํานวน 3,600 แท่ง 

19,745,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
เกาะสีชัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสทิธิภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการจัดทํา
ปะการังเทียมบริเวณถ้ําพัง ซ่ึงชาวประมงจะมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการจบัสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
รวมทั้งชาวประมงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้น
ของนักท่องเที่ยวที่จะมาดําน้าํบริเวณจุดวาง
ปะการังเทียม กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรและ
ชาวประมงพื้นบา้น จาํนวน 150 คน ชาวประมง
พื้นบ้านที่ให้บริการเรือตกปลา จํานวน 130 คน 
และผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้า  
จํานวน 180 ร้าน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

19,745,000 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างวัดเนินสังข์ฯ 
หมู่ที่ 1 บ้านริมคลอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 102 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมกลบ
ไหล่ทางช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.20 เมตร 
พร้อมกลบไหล่ทาง หรือมพีื้นที่ผิวจราจร
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,293 ตารางเมตร 

4,940,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลไร่หลักทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน
ลูกรังเป็นคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 100 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

4,940,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 23/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นเนินหนองไทร 
หมู่ที่ 4  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร  
คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
1,225 ตารางเมตร 

787,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวัดโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ให้กับประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว
และปลา กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จํานวน 950 คน และเกษตรกร จํานวน 600 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

787,700 

39 วางท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายตลาด 
หนองม่วง หลังวัดหนองมว่ง
เก่า รหัสสายทาง  
ชบ ถ.82-003 หมู่ที่ 5  
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองขยาด 
อําเภอพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี 

วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานอุสาหกรรม (มอก.) ชั้น 3  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.81 เมตร  
พร้อมบ่อพกัและฝาปิด ความยาว  
รวม 2,254 เมตร 

10,020,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองขยาด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย ปาล์ม 
กลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชนและเกษตรกร  
จํานวน 1,250 คน พื้นที่ทําการเกษตร 100 ไร่  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

10,020,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 24/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทางหลวง
ท้องถิ่น สายบา้นสัตตพงษ์ - 
บ้านท้องคุ้ง (ชบ.ถ.1-0104) 
ตําบลดอนหัวฬ่อ, ตําบล 
นาปุา อําเภอเมืองชลบุรี 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 9.56 เมตร  
ยาว 1,806 เมตร หนา 0.05 หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
17,157 ตารางเมตร 

10,603,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวกและ
สร้างความปลอดภยัในการสัญจรของประชาชน 
รวมทั้งขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย 
ข้าวโพด มันสําปะหลัง พืชผกั กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 250 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

10,603,000 

41 ขุดลอกอ่างเก็บน้าํ บริเวณ
วัดหนองบอน หมู่ 9 
เทศบาลเมืองปรกฟูา  
ตําบลเกาะจันทร ์อําเภอ
เกาะจันทร ์จังหวัดชลบุร ี

ขุดลอกอ่างเก็บน้าํให้ได้พื้นที่ปากบนรวม
เฉลี่ย 76,984.05 ตารางเมตร พื้นที่ปากล่าง 
รวมเฉลี่ย 67,699.53 ตารางเมตร  
ความลึกรวมเฉลีย่ 7 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า  
217,025.28 ลูกบาศก์เมตร 

11,009,000 เทศบาลเมืองปรกฟูา เทศบาลเมืองปรกฟูา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา 
เพื่อใช้สําหรับอุปโภคและบริโภค และสําหรับ
การเกษตร ได้แก่ มะม่วง และข้าวกลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จํานวน 150 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้าํจังหวัดชลบุร ี
 

11,009,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 25/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
SLOPE บริเวณคันคลอง
บ้านนา หมู่ที่ 3,4 

ก่อสร้างคาดคอนกรีต SLOPE   
ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 3 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 
ไม่น้อยกวา่ 16,200 

17,951,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลไร่หลักทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
SLOPE เพื่อปูองกันการกัดเซาะตลิ่งตามแนว 
คันคลอง (คลองธรรมชาติ) ลดปัญหาการเกิด 
น้ําท่วมนาขา้วในฤดูฝนหรอืฤดูน้ําหลาก และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการไหลของน้ํา กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 800 คน พื้นที่ทํา
การเกษตร 2,000 ไร ่ 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ไดท้ันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้าํจังหวัดชลบุร ี
 

17,951,000 

43 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายถนนเทศบาล
ซอย 3/3 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สาย
ถนนเทศบาลซอย 3/3 ขนาดกวา้ง 6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร 

5,849,548  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
เกาะจันทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ ออ้ย และมันสําปะหลัง และ
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จํานวน 400 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
3. ปรับลดวงเงินเป็น 5,849,500 บาท  
 

5,849,500 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 26/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้าน นางสาว
ประยงค์ แปูนทิม ถึงบ้าน
นายประวิทย ์เข็มกลัดทอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 360 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.40 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
1,440 ตารางเมตร 

995,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวัดโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ให้กับประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว
และปลา กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จํานวน 890 คน และเกษตรกร จํานวน 600 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

995,400 

45 ก่อสร้างถนนคอนเกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
เข้าอ่างเก็บน้ําหนองบอน 
หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟูา 
ตําบลเกาะจันทร ์ 
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 6 เมตร  
ความยาว 600 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
3,600 ตารางเมตร  

2,849,000 เทศบาลเมืองปรกฟูา เทศบาลเมืองปรกฟูา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ มะมว่ง สับปะรด และขา้วโพด  
โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จาํนวน 150 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

2,849,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 27/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนนคอนเกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
หนองมะนาว ซอย 3 หมู่ที่ 
10 เทศบาลเมืองปรกฟูา 
ตําบลเกาะจันทร ์อําเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 6 เมตร  
ความยาว 874 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
5,244 ตารางเมตร  

4,879,000 เทศบาลเมืองปรกฟูา เทศบาลเมืองปรกฟูา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ยางพารา มะม่วง และขา้วโพด กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 300 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

4,879,000 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้าน นายฉลอง  
สุธรรม หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 290 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 870 ตารางเมตร 

552,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวัดโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
และปลา กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จํานวน 760 คน และเกษตรกร จํานวน 600 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

552,800 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 28/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 วางท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านบึง - 
หนองหงษ์ (บริเวณซอย
ประปาหมู่บา้นถึงแยก 
หนองหงษ์) 

วางท่าระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.0 เมตร และบ่อพักคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ยาว 196.00 เมตร 

1,350,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลมาบไผ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการวางท่อระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 2,900 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

1,350,000 

49 จัดทําปะการังเทียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟูระบบ
นิเวศทางทะเลเกาะสีชัง 
บริเวณเกาะยายท้าว  
(จุดทิ้งตําแหน่งเดิม) ส่งเสริม
การประกอบอาชพีวิสาหกจิ
ชุมชน วิถีอาชีพประมง
พื้นบ้าน และการท่องเท่ียว
ชุมชน ตําบลเกาะสีชัง 
อําเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร  
จํานวน 3,600 แท่ง 

19,745,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
เกาะสีชัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสทิธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการจัดทํา
ปะการังเทียมบริเวณเกาะยายท้าว ซ่ึงชาวประมง 
จะมีรายได้จากการจับสัตว์น้าํเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวรวมทั้ง
ชาวประมงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักทอ่งเท่ียว 
ที่มาดําน้ําบริเวณจุดวางปะการังเทียม 
กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรและ
ชาวประมงพื้นบา้น จาํนวน 150 คน ชาวประมง
พื้นบ้านที่ให้บริการเรือตกปลา จํานวน 130 คน 
และผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้า  
จํานวน 180 ร้าน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

19,745,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 29/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ขุดลอกคลองสัตตพงษ์  
หมู่ 1 - หมู่ 7 ตําบลบ้านเก่า 
อําเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 

ขุดลอกคลองสัตตพงษ์ หมู่ 1 - หมู่ 7  
กว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 5,500.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82,500.00 ตารางเมตร 

1,900,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเก่า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อใช้
สําหรับอุปโภคและบริโภค และสาํหรับการเกษตร 
ได้แก่ การเลี้ยงปลากระพง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 
จํานวน 1,500 ไร่ มีปริมาตรเก็บกัก 231,000 
ลูกบาศก์เมตร หรือปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 66,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จํานวน 1,200 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้าํจังหวัดชลบุร ี
 

1,900,000 

51 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวง 331 - บ้านปุายุบ - 
บ้านหนองใน (ชบ.ถ.89-
001) หมู่ 3-4 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 437 เมตร  
หนา 0.20 เมตร พร้อมท่อระบายน้าํขนาด 
0.80 เมตร จํานวน 530 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
0.80 เมตร จํานวน 58 บ่อ และกลบดิน 
หลัวท่อให้เรียบร้อย พร้อมงานรางวี ค.ส.ล. 
120 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร  

4,174,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่แก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ออ้ย 
มันสําปะหลัง ปาล์ม ยางพารา และ สับปะรด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,300 คน 
เกษตรกร จํานวน 1,000 คน และผู้ประกอบการ 
จํานวน 50 ราย 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

4,174,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 30/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ชบ.ถ.91.005 
ท่าจาม - คลองน้ําดํา หมู ่4 
ตําบลหนองเสือช้าง  
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ความยาว 1,100.00 เมตร  
ความหนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร 

6,496,900  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองเสือช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ออ้ย 
มันสําปะหลัง ปาล์ม ยางพารา และ สับปะรด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จํานวน 881 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

6,496,900 

53 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสี่แยกปลาปุน - 
โรงงานโกบอลพลาส พร้อม
ปรับปรุงและต่อเติมบล็อก
คอนเวิร์ส หน้าโรงงาน
หลังคาแดง หมู่ 2 ตําบล
หนองบอนแดง อาํเภอ 
บ้านบึง จังหวัดชลบุร ี

1. งานปรับพื้นทางเดิม 
2. งานผิวจราจรคอนกรีต กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 595 เมตร หนา 0.20 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,975.00 ตารางเมตร 
3. งานวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก. 
4. งานปรับปรุงและต่อเติมบล็อกคอนเวริ์ส 
5. งานทาสีเส้นจราจร 
6. งานปูายจราจร 
7. งานติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและสัญญาณไฟ
กะพริบ 
8. งานติดต้ังราวกันตก 

5,872,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบอนแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ออ้ย 
มันสําปะหลัง และข้าวกลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร จาํนวน 2,200 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
3.  ปรับลดค่าไฟฟูาส่องสวา่ง เป็นวงเงิน  
685,800 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
5,186,200 บาท 
 

5,186,200 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 31/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ชบ.ถ.97-014 สายซอยอดีต 
บ้านผู้ใหญ่คุณบุญเทศ 
(หนองบก ซอย 2) 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 3,250 เมตร  

1,150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบลหัวถนน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงงถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก ่มันสําปะหลัง และข้าว กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จํานวน 1,483 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

1,150,000 

55 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ชบ.ถ.97-013 สายซอยอดีต
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ) 
เฉลิมไทย  

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 560 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 2,800 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 194 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 9.70 ตารางเมตร รวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร 

1,330,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลหัวถนน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการเดินทางของประชาชน และขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก ่มันสําปะหลัง และข้าว กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จํานวน 1,483 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

1,330,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 32/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 
ซอย 2 หมู่ที่ 2  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนเทศบาล 16 ซอย 2 หมู่ที่ 2  
กว้าง 5 เมตร ยาว 902 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
4,510 ตารางเมตร  

3,038,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
ธาตุทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่  
มันสําปะหลัง และปาล์ม กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 200 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

3,038,400 

57 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองเกตุ - ปูุกุย้ 
หมู่ 5 ตําบลบ่อกวางทอง 
อําเภอบอ่ทอง จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร หรือพื้นที่ก่อสรา้ง 
ไม่น้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร 

2,579,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
บ่อกวางทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองเกตุ - ปูุกุ้ย เพื่ออํานวย 
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและ
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ มันสําปะหลัง และอ้อย 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 คน 
เกษตรกร จํานวน 400 คน และผู้ประกอบการ 
จํานวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

2,579,400 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 33/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้าํ สายศาลากลาง
หมู่บ้าน - บ้านนายสมเดช 
หมู่ 11  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํขนาดความกว้าง 4 เมตร  
ยาว 450 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 
ตารางเมตร ท่อระบายน้าํคอนเกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 เมตร  
ยาว 450 เมตร 

3,280,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หมอนนาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา เพื่ออํานวย 
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและ
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ มันสําปะหลัง สุกร และ
อ้อย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จํานวน 1,577 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

3,280,000 

59 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายหนองผักกูด  
หมู่ 13 ตําบลห้วยใหญ ่ 
อําเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่  
18,000 ตารางเมตร 

6,042,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
ห้วยใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ มะพร้าว มันสําปะหลัง เลี้ยงไก่เนื้อ 
และภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร จาํนวน 6,000 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

6,042,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 34/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายนาซึม  
ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตําบล 
เกษตรสุวรรณ อําเภอ 
บ่อทอง จังหวัดชลบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาซึม 
ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตําบลเกษตรสุวรรณ  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 255 เมตร  
หรือ 0.15 พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,275 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูาย 

1,175,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกษตรสุวรรณ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นาํผลผลิต
ทางด้านการเกษตร เช่น อ้อย มันสําปะหลัง และ
ผลไม้ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 40 คน 
และเกษตรกร จาํนวน 30 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

1,175,700 

61 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทดตาหน ู- 
บ้านนายสมยศ ตําบล 
โคกเพลาะ อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร  

498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกเพลาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรบัการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
ปลา และกุ้ง กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จํานวน 300 คน และเกษตรกร จํานวน 100 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 35/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 ตําบล
โคกเพลาะ อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

1. ขุดลอกคลองหนองแขม - หนองผักหวย - 
ทดตาตี๋ ท้องลําคลองกว้างประมาณ 6 เมตร 
ยาว 2750 เมตร ขุดลอกเฉลี่ยลกึ 0.5 เมตร 
2. ขุดลอกคลองเนินแฝก - ชวดจระเขก้ดั 
ท้องลําคลองกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ  
1 เมตร ขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
3. ขุดลอกคลองหนองใหญ่ - เนินไผ่ -  
เนินแฝก ท้องคลองกว้างประมาณ  
3.50 เมตร ยาวประมาณ 1,760 เมตร  
ขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

436,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกเพลาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําและสนับสนนุ
การเกษตร ได้แก ่ข้าวและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 350 คน 
 2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที และผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้าํจังหวัดชลบุร ี
 

436,000 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณบ้าน 
นายวันชยั ทองคํา หมู่ 2 ไป
บ้านนางเฉลียว ภูพ่ระอินทร์ 
หมู่ 3 ตําบลท่าข้าม อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

1. งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม 
2. งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 
3. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต  
ขนาดผิวจราจร 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร 

1,927,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้าม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบัเกษตรกร
ในการขนส่งสินค้าประมง (ปลาและกุ้ง) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 957 คน  
และเกษตรกร จาํนวน 250 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

1,927,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 36/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
ทางหลวงท้องถิ่นสาย 331 
บึงตะกู (เจริญโชคดี) 
 (ชบ.ถ.1-0807) ตําบล 
ท่าบุญมี อาํเภอเกาะจันทร ์

วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก  
วางท่อระบายน้ํา พร้อมบอ่พัก คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
คว่ามยาวท่อพร้อมบ่อพกัไม่น้อยกว่า  
400 เมตร 

3,362,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างระบบระบาย
น้ําทางหลวงท้องถิ่น เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก ่ยางพารา ข้าวโพด อ้อย  
มันสําปะหลัง และสบัปะรด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 250 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

3,362,000 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายเกาะกลาง - 
หนองกันเกรา หมู่ 11 
เทศบาลเมืองปรกฟูา ตําบล
เกาะจันทร์ อําเภอเกาะ
จันทร์จังหวัดชลบุร ี

1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมแล้วบดทับ  
ผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
2. งานตีเส้นแบ่งผิวจราจรกวา้ง 0.15 เมตร 

6,176,000 เทศบาลเมืองปรกฟูา เทศบาลเมืองปรกฟูา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชน รวมทั้งขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ยางพารา มะม่วง และข้าวโพด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จํานวน 320 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

6,176,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 37/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงเรียนมาบไผ่ - 
เขาแรต (ช่วงที่ 2) ตําบล
มาบไผ่ อําเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง 
ไม่น้อยกวา่ 3,180 ตารางเมตร 

1,950,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลมาบไผ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนขนาดเล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนมาบไผ่ - เขาแรต 
(ช่วงที่ 2) เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชน รวมทั้งขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว ออ้ย มันสําปะหลัง และปลา 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,400 คน 
เกษตรกร จํานวน 1,000 คน และผู้ประกอบการ 
จํานวน 50 ราย 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

1,950,000 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสายทาง  
ชบ ถ 98 005  
(เกาะกา้งปลา-หนองตอ)  
หมู่ที่ 1 ตําบลห้างสูง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายทาง ชบ ถ 98 005  
(เกาะกา้งปลา-หนองตอ) หมู่ที่ 1  
ตําบลห้างสูง  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 912 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมตีเส้นจราจร หรือคิดเป็นพื้นที่
ดําเนินการก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 5,472 
ตารางเมตร 

3,668,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้างสูง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการสัญจรของประชาชน รวมทั้งขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก ่ผัก ผลไม ้ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 1,500 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

3,668,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 38/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก โรงงานกระดาษ 
หมู่ที่ 15 ตําบลหนองเหียง 
อําเภอพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโรงงานกระดาษ หมู่ที ่15 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,000.00 ตารางเมตร 

2,556,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองเหียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชน รวมทั้งขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ มันสําปะหลัง กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 15 คน และเกษตรกร จํานวน 628 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

2,556,000 

69 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านลุงไม 
เจริญโชคดี หมู่ที่ 3 ตําบล
บ่อกวางทอง อําเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ระยะทาง 1,356 เมตร หรือพื้นที่ก่อสรา้ง 
ไม่น้อยกวา่ 8,136 ตารางเมตร 

5,776,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
บ่อกวางทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนขนาดเล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการสัญจรของประชาชน รวมทั้งขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก ่มันสําปะหลัง และอ้อย 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 คน 
เกษตรกร จํานวน 30 คน และผู้ประกอบการ 
จํานวน 30 ราย 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

5,776,800 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 39/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทุ่งศาลา - 
หนองสังข์ บ้านคลองหลวง 
หมู่ 6 ตําบลวัดสุวรรณ 
อําเภอบอ่ทอง จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทุ่งศาลา - หนองสังข์ หมู่ 6 
ตําบลวัดสุวรรณ กว้าง 8 เมตร  
ยาว 602 เมตร หนา 0.20 เมตร  
คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
4,816 ตารางเมตร 

4,487,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวัดสุวรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการสัญจรของประชาชน รวมทั้ง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ลําไย อ้อย  
มันสําปะหลัง ปาล์ม ยางพารา และขา้วโพด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

4,487,000 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยเช่ือมต่อ 
ซอย 4 หมู่ 2  
(ช่วง กิโลเมตร 0+990 ถึง 
กิโลเมตร 1+600) 
 ตําบลหนองบอนแดง 

1. งานดิน  
2. งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร  
หนา 0.20 เมตร พื้นที่ดําเนินการรวม  
4,440 ตารางเมตร 
3. งานท่อระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ชั้น 3 เส้น
ผ่านศูนย์กลาง (ø) 0.60 เมตร 
4. งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก, ฝาบอ่พัก 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
5. งานจราจรสงเคราะห์  
(เส้นจราจรเหลืองขาว)  
จํานวน 166.50 ตารางเมตร และเส้นจราจร 
Rumble Strips จํานวน 46.80 ตารางเมตร 
 

6,316,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบอนแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชน รวมทั้งขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ อ้อย มันสําปะหลัง และข้าว กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จํานวน 2,200 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที   
 

6,316,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 40/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนากลาง - 
สวนม่วง หมู ่7 บ้านนากลาง 
ตําบลไร่หลักทอง อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนากลาง - สวนม่วง หมู ่7  
บ้านนากลาง ขนาดผวิจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 4,500 ตารางเมตร 

3,350,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลไร่หลักทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชน รวมทั้งขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จํานวน 2,000 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

3,350,000 

73 ฝึกอบรมส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพสร้างมูลค่า
มาตรฐานสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ 
พลูตาผ้าด้นมือ 

1. การฝึกอบรม “การตัดเย็บกระเป๋าหนัง
ด้วยมือ”: เป็นการจัดฝึกอบรม โดยมี
ผู้เข้าร่วม 50 คน เป็นเวลา 10 วัน 
งบประมาณ 197,680 บาท 
2. การฝึกอบรม “การทําหมวกผ้าด้นมอื": 
เป็นการจัดฝึกอบรม โดยมีผู้เขา้ร่วม 50 คน 
เป็นเวลา 5 วัน งบประมาณ 145,960 บาท 
3. การฝึกอบรม “การทําหมอนผ้าด้นมอื”: 
เป็นการจัดฝึกอบรม โดยมีผู้เขา้ร่วม 50 คน 
เป็นเวลา 5 วัน งบประมาณ 156,360 บาท 
รวมเป็นเงิน 500,000 บาท  

500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลูตาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการฝึกอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพพลูตาผ้าด้นมือ เพื่อส่งเสริม
อาชีพและสรา้งรายได้ให้กับประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากโควิทที่ถกูเลิกจ้าง หรือวา่งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มอาชีพ องค์กรสตรี และ
ประชาชนที่วา่งงาน จํานวน 50 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 41/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ก่อสร้างท่อระบายน้ําถนน
วิฑูรย์ดําร ิซอย 10/1 

ก่อสร้างท่อระบายน้ําเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
ขนาด 60 เมตร พร้อมบ่อพักทกุระยะ  
10 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ํา 
พร้อมบ่อพกั ไม่น้อยกวา่ 719 เมตร  
และรางระบายข้ามทาง  
ความยาวไม่น้อยกวา่ 5 เมตร 

3,165,500  เทศบาลเมืองบ้านบึง  เทศบาลเมืองบ้านบึง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างท่อระบายน้าํ 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไดแ้ก่ ออ้ย 
ข้าวโพด มันสําปะหลัง กลุ่มเปาูหมายเปน็
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 5,000 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

3,165,500 

75 ฝึกอาชีพตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผัก
ปลอดสารพิษแบบกางมุ้ง) 

ฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
(ปลูกผักปลอดสารพษิแบบกางมุ้ง) 
กลุ่มเปูาหมาย จาํนวน 100 คน 

200,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลูตาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสทิธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรม
การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อเสริมสร้างรายได้ 
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันใหก้ับผู้พิการ
และผู้ดูแลคนพิการเป็นการเสริมสร้างรายได้ 
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันใหก้ับผู้พิการ
และผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มเปูาหมายซ่ึงเป็นผู้พิการ
และผู้ดูแลผู้พิการ จํานวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

200,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 42/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  
ถนนวิฑูรย์ดําริ ซอย 10 

ก่อสร้างท่อระบายน้ําขนาด 60 เมตร  
พร้อมบ่อพกัทุกระยะ 8 เมตร  
ความยาวรวมทอ่ระบายน้ําพรอ้มบ่อพกั 
ไม่น้อยกวา่ 1,327 เมตร 

6,337,000 เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างท่อระบายน้าํ 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไดแ้ก่ ออ้ย 
ข้าวโพด มันสําปะหลัง กลุ่มเปาูหมายเปน็
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 7,000 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

6,337,000 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายวัดท่อใหญ ่- 
บ้านนางสมจิตร (ช่วงที่ 6) 
หมู่ 9 ตําบลคลองกิ่ว  
อําเภอบา้นบึง จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 730 เมตร  
หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,380 ตารางเมตร 

3,942,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองกิ่ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ออ้ย 
มันสําปะหลัง และสบัปะรด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จํานวน 800 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

3,942,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 43/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
ทวีศักดิ์ อึ้งวัฒนา หมู่ที ่1 
ตําบลคลองพลู 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร 1 จุด จํานวน 6 ท่อน 

1,320,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองพลู 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ปาล์ม
น้ํามัน ยางพารา กล้วย ข้าวโพด และผลไม้ต่างๆ  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 120 คน  
และเกษตรกร จาํนวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
 

1,320,000 

79 ปรับปรุงพื้นผิวจราจร 
ถนนบ้านไร ่- หนองกาน้าํ  
(แยกไฟแดง-หน้าโรงฆ่าสัตว์) 

ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต  
หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร กว้าง 12 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 448.5 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 5,400 ตารางเมตร และตีเส้น
จราจร พื้นที่ทาสีรวมไม่น้อยกวา่ 200 
ตารางเมตร 

2,549,900 เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงพืน้ผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก 
ในการสัญจรของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร 
ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จํานวน 12,000 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

2,549,900 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 44/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กถนนสายหลังเขา 3 
หมู่ 3 ตําบลหนองเสือช้าง 
อําเภอหนองใหญ่  
จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ความยาว 1,238.00 เมตร  
ความหนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 7,968.00 ตารางเมตร  

7,180,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองเสือช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ออ้ย 
ยางพารา ปาล์ม มันสําปะหลัง และสับปะรด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จํานวน 1,025 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

7,180,000 

81 งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกาญจนางผล 
5 บ้านคลองโอ่ง หมู ่5 
ตําบลวัดสุวรรณ  
อําเภอบอ่ทอง จังหวัดชลบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายกาญจนางผล 5 หมู่ 5 ตําบลวัดสุวรรณ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดําเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 4,250 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนแผนผังองค์การบริหารส่วนตําบล 
วัดสุวรรณ 

2,794,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวัดสุวรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ลําไย 
อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์ม ยางพารา และข้าวโพด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จํานวน 200 คน 
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที 
 

2,794,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 45/45 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
แก่ชุมชน ชุมชนตลาดบน 
หมู่ 10 ตําบลบางพระ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

การอบรมให้ความรู้การทําผา้บาตกิ และ
การตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร 60 ชั่วโมง  
(10 วัน) จาํนวน 30 คน 

197,140  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตําบล 
บางพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว 
บริการ และการค้า ด้วยการอบรมอาชพีด้าน 
การเขียนผ้าบาติกและตัดเย็บเสื้อผ้าใหแ้ก่ประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จํานวน 30 คน  
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการดําเนินการ พร้อมดาํเนินการ
ได้ทันที  
3. ปรับลดวงเงินเป็น 197,100 บาท 
 

197,100 

รวม 82 โครงการ 552,156,028  546,418,050 
 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 1/20 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดชลบุร ี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาด้านการจัดการดินปุย
ชุมชนและการจัดการศัตรูพืช 

1. การพัฒนาด้านบริการดินและปุยเพื่อ
ชุมชน 
2. การจัดการศัตรูพืช 

724,000  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานเกษตร 
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ด้านจัดการดินปุยและศัตรูพืช รวมทั้งสนับสนุน
ครุภัณฑ์และปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร  
ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและ
คุ้มค่าของการด าเนินการ เนื่องจากรายละเอียด 
การฝึกอบรมไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการฝึกอบรม 
ด้านการจัดการดินปุยชุมชน  
 

  

2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่าย
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยกีาร
แปรรูปสินค้าเกษตร  
2. สนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปสินค้าเกษตร  
3. การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมเพือ่ส ารวจ
ความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้า 
4. จ้างเหมาผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูป 
5. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหมเ่พื่อ
ยกระดับให้เป็นศูนย์ที่มีความพร้อมใน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 
6. การบริหารโครงการ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  

1,527,090  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานเกษตร 
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยกีารแปรปู 
สินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนครุภัณฑ์อุปกรณ์ 
การแปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตและออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ และปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 
รุ่นใหม่ให้กับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
แปลงใหญ่ขนุนหนองเหียง และศูนย์บ่มเพาะ
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม ่อ าเภอเมืองชลบุรี  
ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและ
คุ้มค่าของการด าเนินการ เนื่องจากงบประมาณ 
ส่วนใหญ่ เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกจิ 
รวมทั้งไม่ได้แสดงหน่วยงานที่รับผิดชอบใน 
การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 2/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 งานปรับปรุงผิวทางแอส
ฟัสท์คอนกรีตเดิม  
น ากลับมาใช้ใหม ่ทางหลวง
หมายเลข 34 ตอนควบคุม 
0300 ตอน บางปะกง - 
หนองไม้แดง ระหว่าง กม. 
52+900 - กม. 58+855 
เป็นช่วงๆ 
 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม  
น ากลับมาใช้ใหม ่(Asphalt hot mix - in 
place recycing) ถนนกวา้ง 11.00, 12.00, 
14.50 เมตร หนา 10 เซนติเมตร มีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 115,000 ตารางเมตร  

46,000,000 จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชลบุรีที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวทางถนนเดิมน ากลับมาใช้ใหม ่บริเวณทางหลวง
หมายเลข 34 ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความเหมาะสมความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกจิ 
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน 

  

4 เสริมสร้างศักยภาพ
การตลาดพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและเกษตรทฤษฏีใหม ่

1. คัดเลือกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่
ผู้ประกอบการยุคใหม ่ 
2. พัฒนาองค์ความรู้การค้ายุคใหม่    
3. ส่งเสริมทางการตลาดโดยการจัดงาน
แสดงสินค้าและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 

4,000,000  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้ายุคใหม ่ 
และจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดด้วยการจัด
งานแสดงสินค้าและส่งเสริมตลาดออนไลน์ ซ่ึงไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมของ
การด าเนินการ โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็น 
การจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ ่จะมกีารรวมตัว
ของประชาชนจ านวนมาก และไม่ชัดเจนใน
มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งมีการพัฒนาตลาด
ออนไลน์ซ่ึงไม่ได้แสดงรายละเอียดกิจกรรมการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 
 

  

5 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมีความปลอดภยั
จากการจราจรทางถนน
อย่างยั่งยืน 

ติดต้ังระบบไฟฟูาส่องแสงสว่าง 
พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จุดเสี่ยง - จุด
อันตราย อ าเภอเกาะจันทร์ บ่อทอง  
หนองใหญ่ จ านวนรวม 307 จุด 

13,336,694 จังหวัดชลบุร ี ส านักงานปูองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั 
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในพืน้ที่ 
จุดเสี่ยง - จุดอันตราย ใน 3 อ าเภอ ซ่ึงไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมความคุ้มค่าของ 
การด าเนินโครงการ รวมทั้งความเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและชุมชน  
อีกทั้งไม่ชัดเจนในภารกิจของหนว่ยงาน 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 3/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การตลาดและ 
การประชาสัมพันธ ์กระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน  
จังหวัดชลบุรี 

1. อบรมทักษะด้านตา่งๆ เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน  
อันได้แก่เร่ืองที่สามารถเพิ่มประสิทธภิาพ 
ในการท างานได้ดียิ่งขึ้น หรือเร่ืองที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาด้านการตลาด (skill) 
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าแก่ชุมชนฐานราก 
(งานแสดงสินค้า) 
 

18,000,000  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน ์และจัดงาน
แสดงสินค้า ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการด าเนินการ 
โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดงานแสดง
สินค้าขนาดใหญ่ จ านวน 200 คูหา  
ซ่ึงจะมีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก  

  

7 ออกแบบและวางแผน
เส้นทางชุมชนจังหวัดชลบุรี 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ในประเทศ ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก 

1. อบรมพัฒนา สินค้า OTOP  
และการบริการด้านการท่องเท่ียว  
ให้กับผู้ประกอบการ อาท ิผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP เจ้าของ สปา ร้านอาหาร 
โรงแรม 
2. ออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวและ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวชุมชน 

8,000,000  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการให้กับ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวและการผลิตสินค้า 
OTOP รวมทั้งออกแบบและวางแผนการจัดเส้นทาง
ส าหรับให้นักท่องเที่ยวเกิดภาพและเท่ียวตามได้ง่าย 
อาทิ การออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียว  
การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชน  
ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและ 
ความเหมาะสมของการด าเนินการ อีกทัง้กิจกรรม
การอบรมยังไม่ชัดเจนในลักษณะของ 
การด าเนินการและกลุ่มเปูาหมายไม่ชัดเจน 
 

  

8 พัฒนาและยกระดับ 
การให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานย่านชุมชน สายแยก 
ทล.7 - บ้านปากรว่ม  
ต าบลบึง, ต าบลบ่อวิน 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 

ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า 
ถนนสายแยก ทล.7 - บ้านปากร่วม  
ต าบลบึง, ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

5,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการล้างท า
ความสะอาดทอ่งระบายน้ าถนนสายแยก  
ทล.7 - บ้านหนองกระเสริม ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ในระดับท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน  
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงกลุ่มเปูาหมายที่สามารถ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาอาชีพระดับชุมชน  
เช่น พื้นที่เกษตร แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 4/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ถนนสายแยก ทล.331 - 
บ้านหนองคล้า ต าบลบ่อวิน, 
ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี   

1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling)  
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ผิวทางกวา้ง 7.00 เมตร ไหล่ทาง  
1.00 - 2.50 เมตร ยาว 1,800 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,555 ตารางเมตร 
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 
624 ตารางเมตร 
3. ปูายจราจร 14 ชุด, หลักกิโลเมตร 2 หลัก, 
การ์ดเรล 120 เมตร 
 

9,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสายแยก ทล. 331 - บ้านหนองคลา้  
ต าบลบ่อวิน ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความเหมาะสมความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกจิ 
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน 

  

10 พัฒนาและยกระดับ 
การให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว ถนนสายแยก  
ทล.3240 – อ่างเก็บน้ า 
มาบประชัน ต าบลโปุง 
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

1. งานปรับปรุงจุดเสี่ยง ติดต้ังปูายเตือนและ
สัญญาณไฟกะพริบ รูปแบบเตือน 3 แยก 
จ านวน 3 ชุด 
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า  
6 ตารางเมตร 
3. เส้นจราจรสีโคลพลาสติก ไม่น้อยกวา่  
25 ตารางเมตร  
4. วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อตา้นทาน 
การลื่นไถลสีแดง ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร 
5. ปูายจราจร  5 ชุด, การ์ดเรล 32 เมตร 
6. ไฟฟูาแสงสว่าง 6 ต้น 
 

2,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสายแยก ทล.3240 - อ่างเก็บน้ ามาบประชัน 
ต าบลโปุง อ าเภอบางละมุง ด้วยการตีเส้นจราจร
และติดตั้งปูายจราจร ซ่ึงไม่ชัดเจนในความเหมาะสม
และจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับการด าเนินโครงการ 

  

11 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ถนนสายแยก ทช.ชบ 
4017 - บ้านคลองโค ต าบล
เกษตรสุวรรณ อ าเภอบอ่
ทอง จังหวัดชลบุร ี

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  
หนา 0.07 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,600 ตารางเมตร 
2. เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก  
ไม่น้อยกวา่  904 ตารางเมตร 
3. ปูายจราจร  48 ชุด, หลักกิโลเมตร 3 หลัก, 
การ์ดเรล 368 เมตร,ปุุมสะท้อนแสง (2 หน้า) 
366 ปุุม 
 

9,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ้านคลองโค  
ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง ซ่ึงไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า  
และความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับด าเนินโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 5/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 งานปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียน
หนองค้อ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณวงเวียน 
หนองค้อ 13,730 ตารางเมตร  
ซ่ึงประกอบด้วยงานเตรียมพื้นทีโ่ครงการ
ถางปุาขุดตอ พร้อมขนทิ้ง งานถมดินพร้อม
ขนย้าย งานกอ่สร้างห้องปั๊มน้ า งานติดต้ัง 
ถังเก็บน้ าใต้ดิน งานขุดเจาะบอ่บาดาล  
งานขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา
จากการไฟฟูา งานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูา
พร้อมอุปกรณ์ปูองกัน งานติดต้ังระบบ
เครื่องสูบระบบรดน้ าต้นไม้ งานติดต้ัง 
ท่อเมนและหัวสปริงเกอร์ระบบรดน้ าต้นไม้ 
งานปลูกต้นไม้พร้อมวัสดุปลูก และงานดูแล
รักษาต้นไม้ 
 

28,850,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชลบุรีที่ 2  

ส านักงานทางหลวง 
ที่ 14 กรมทางหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์วงเวียนหนองค้อ ด้วยการปลูกต้นไม้ประดับ 
และก่อสร้างระบบรดน้ าต้นไม ้ซ่ึงไม่สามารถแสดง
ให้เห็นถึงความเหมาะสมความคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน 

  

13 บูรณะโครงข่ายทางหลวง
เช่ือมโยงระหวา่งภาค  
ทางหลวงหมายเลข 331 
ตอนพันเสด็จนอก -  
หนองปรือ ตอน 1 ชลบุร ี

บูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยง 
ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331  
ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ระหว่าง 
กม. 55+550 - กม. 58 + 150 (LT.RT) 
เป็นช่วงๆ ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา 
และต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุร ี
 

32,950,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชลบุรีที่ 2  

ส านักงานทางหลวง 
ที่ 14 กรมทางหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนพันเสด็จนออก - 
หนองปรือ ระหว่าง กม. 55+550 - กม. 58+150 
เป็นช่วงๆ ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความเหมาะสมความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกจิในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน 

  

14 ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวยั
ให้รองรับชีวิตวิถีใหม ่
(New Normal) โดยกลุ่ม
เปราะบางที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

อบรมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวยั 
ให้รองรับชีวิตวิถีใหม ่(New Normal)  
โดยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อบรมจ านวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 30 คน รวม 60 คน  
(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ 10 คน) 
 

542,000  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาอาชพีเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ซ่ึงไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าของ 
การด าเนินการ รวมทั้งมีรายละเอียดกิจกรรมและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 6/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 เกษตรผสมผสานตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้วิชาการแก่
เกษตรกร จ านวน 100 คน จัดอบรม 1 วัน 
งบประมาณ 70,000 บาท 
2. ติดตามงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 60,000 บาท 
 

130,000  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานเกษตร 
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ด้านเกษตรทฤษฏีใหมแ่ละเกษตรผสมผสานให้กับ
เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปใน 10 อ าเภอ  
ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและ 
ความเหมาะสมของการด าเนินการ 

  

16 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ถนนสายแยก ทล.
315 - บ้านไร่ ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุร ี 
 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างถนนสายแยก  
ทล.315 - บ้านไร่ ต าบลท่าข้าม  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
จ านวนเสาไฟฟาู 101 ต้น  
ระยะทางถนน 3.5 กิโลเมตร 

5,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติตตั้งไฟฟูา
แสงสว่างถนนสายแยก ทล. 315 - บ้านไร่  
ต าบลท่าข้าม ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ  
รวมทั้งการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน 
 

  

17 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ต าบลห้วยใหญ,่ โปุง อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุร ี

งานอ านวยความปลอดภยัปูายแนะน า 
แหล่งท่องเที่ยวและเครื่องหมายจราจร 
ต าบลห้วยใหญ,่ โปุง  
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

5,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายอ านวยความปลอดภยัและปาูยแนะน า 
การท่องเท่ียวบริเวณพื้นที ่อ าเภอบางละมุง  
ซ่ึงไมส่ามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า 
ความเหมาะสมของการด าเนินการ และ 
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ  
รวมทั้งการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน 
 

  

18 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ต าบลบางพระ, เขาคันทรง, 
บึง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี

งานอ านวยความปลอดภยัปูายแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวและเครื่องหมายจราจร  
ต าบลบางพระ, เขาคันทรง, บึง  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

5,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายอ านวยความปลอดภยัและปาูยแนะน า 
การท่องเท่ียวบริเวณพื้นที ่อ าเภอศรีราชา ซ่ึงไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสม
ของการด าเนินการ และความจ าเป็นเร่งด่วนของ
การด าเนินการ รวมทั้งการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและชุมชน 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 7/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ต าบลห้างสูง, หนองใหญ่ 
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุร ี

งานอ านวยความปลอดภยัปูายแนะน า 
แหล่งท่องเที่ยวและเครื่องหมายจราจร 
ต าบลห้างสูง, หนองใหญ,่ อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุร ี 

5,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายอ านวยความปลอดภยัและปาูยแนะน า 
การท่องเท่ียวบริเวณพื้นที ่อ าเภอหนองใหญ่ ซ่ึงไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสม
ของการด าเนินการ และความจ าเป็นเร่งด่วนของ
การด าเนนิการ รวมทั้งการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและชุมชน 
 

  

20 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีตเดิม น ากลับมาใช้
ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 
361 ตอนควบคุม 0100 
ตอนทางเล่ียงเมืองชลบุรี 
ระหว่าง กม. 0+800 - กม.
14+216 เป็นช่วงๆ 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม 
น ากลับมาใช้ใหม ่ทางหลวงหมายเลข 361 
ตอน ทางเล่ียงเมืองชลบุรี ระหว่าง กม. 
0+800 กม.14+216 เป็นช่วงๆ ถนนกวา้ง 
28 เมตร หนา 10 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 60,000 ตารางเมตร    

24,000,000 จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชลบุรี ที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม น ากลับมาใช้ใหม่ 
ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควบคุม 0100  
ตอนทางเล่ียงเมืองชลบุรี ระหว่าง กม.0+800 - กม.
14+216 เป็นช่วงๆ ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ  
 

  

21 อ านวยความสะดวกดา้น 
การท่องเท่ียว และส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชน  
สายแยก ทล.331 - บ้านระเวิง 
ต าบลเขาคันทรง  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 

ปรับปรุงถนนและไฟฟูาแสงสวา่งสายแยก 
ทล.331 - บ้านระเวิง ต าบลเขาคันทรง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 

9,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติตตั้งไฟฟูา
แสงสว่างถนนสายแยก ทล. 331 - บ้านระเวิง 
ต าบลเขาคันทรง ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ รวมทั้ง
การเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดบัท้องถิ่น
และชุมชน 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 8/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียว
วิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
"เท่ียวไป กินไป สไตล์ Low 
Carbon" จังหวัดชลบุรี 

1. อบรมผู้ประกอบการ (ทีพ่ัก รา้นอาหาร 
ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก) และชุมชนท่องเที่ยว 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 80 คน ระยะเวลา 2 วัน 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนแบบคาร์บอนต่ า 
2. จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า 
ไม่น้อยกวา่ 3 เส้นทาง  
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "เที่ยวไป 
กินไป สไตล์ Low Carbon"  
4. ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต่ า ผ่านผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคม
ออนไลน์กลุ่มย่อย และผ่านสื่อออนไลน์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ 
 

7,000,000 จังหวัดชลบุร ี ส านักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท า
เส้นทางการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว รวมทั้งฝึกอบรมให้กับ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว อาท ิร้านอาหาร 
ที่พัก และชุมชนท่องเท่ียว เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ชุมชนแบบคาร์บอนต่ า ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความเหมาะสมของการด าเนินการ  

  

23 สานต่อประเพณี สืบทอด
วัฒนธรรม เชิญชม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชวนชิม
อาหารถิ่น "เทศกาลตะลุย
เมืองชลบุรี" 
 

จัดงานเทศกาลประเพณี วัฒนธรรม  
อาหารถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 2 วัน 
(จ านวน 80 คูหา) 

7,000,000 จังหวัดชลบุร ี ส านักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
เทศกาลประเพณี วัฒนธรรม อาหารถิ่น และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความเหมาะสมของการด าเนินการ 

  

24 เพิ่มศักยภาพและยกระดับ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก. และศูนย์
เครือข่าย ศพก.  
จังหวัดชลบุรี สู่นวัตกรรม
เกษตรอัจฉริยะ 

1. ยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
หรือศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรไปสู่
รูปแบบการท าการเกษตรอัจฉริยะ การใช้
เทคโนโลยีเกษตรในกระบวนการผลิต  

5,361,500  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานเกษตร 
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ซ่ึงไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและเหมาะสมของ 
การด าเนินงาน เนื่องจากไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ชนิดของปัจจัยการผลิตที่จะสนับสนุนของกับ
เกษตรกร รวมทั้งไม่ชัดเจนการบริหารจัดการ
อุปกรณ์อัจฉรยิะหลังจากโครงการแล้วเสร็จ 
ยังไม่ชัดเจน  
 

  

25 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายบา้นบึง ต าบลหว้ย
ใหญ่ อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสายบา้น
บึง ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนือ่งจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายบ้านบึง ต าบล 
ห้วยใหญ ่ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า 
ความเหมาะสมของการด าเนินการ และ 
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ  
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 9/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 พัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเท่ียว
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน ถนนสายวัดญาณ 
สังวราราม ต าบลหว้ยใหญ่ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย 
วัดญาณสังวราราม ต าบลหว้ยใหญ ่ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายบ้านบึง ต าบล 
ห้วยใหญ ่ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า 
ความเหมาะสมของการด าเนินการ และ 
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ  
 

  

27 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายบา้นเขาชีจรรย ์
ต าบลเขาชีจรรย์  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสายบา้น
เขาชีจรรย์ ต าบลเขาชีจรรย ์อ าเภอสัตหบี 
จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายบ้านเขาชจีรรย์  
ต าบลเขาชีจรรย ์ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ  
 

  

28 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายอา่งเก็บน้ าบางพระ 
ต าบลบางพระ  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสายอา่ง
เก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ าบางพระ 
ต าบลบางพระ ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ 
 

  

29 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายอา่งเก็บน้ า 
หนองค้อ ต าบลหนองค้อ  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสายอา่ง
เก็บน้ าหนองค้อ ต าบลหนองค้อ  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ าหนองค้อ 
ต าบลหนองค้อ ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ 
 

  

30 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายบา้นคลองพลู 
ต าบลคลองพลู อ าเภอ 
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุร ี

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสายบา้น
คลองพลู ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายบ้านคลองพลู  
ต าบลคลองพลู ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 10/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายบา้นหนองผักหนาม 
ต าบลห้างสูง อ าเภอ 
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุร ี

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสายบา้น
หนองผักหนาม ต าบลหา้งสูง  
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายบ้านหนองผักหนาม 
ต าบลห้างสูง ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ 
 

  

32 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายบา้นตลาดสามแยก
อ่างเวียน ต าบลหนองอิรุณ 
อ าเภอพนัสนิคม,  
อ าเภอบา้นบึง จังหวัดชลบุร ี

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสายบา้น
ตลาดสามแยกอ่างเวยีน ต าบลหนองอิรณุ 
อ าเภอพนัสนิคม, อ าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายบ้านตลาด สามแยก
อ่างเวียน ต าบลหนองอิรุณ ซ่ึงไม่สามารถแสดง 
ให้เห็นถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสมของ 
การด าเนินการ และความจ าเป็นเร่งด่วนของ 
การด าเนินการ 
 

  

33 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายบ้านหนองยายหมาด 
ต าบลเกาะจันทร ์ 
อ าเภอเกาะจันทร์  
จังหวัดชลบุรี 
 

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย 
บ้านหนองยายหมาด ต าบลเกาะจันทร์ 
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายบ้านหนองยายหมาด 
ต าบลเกาะจันทร ์ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ 

  

34 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายบา้นอ่างกระพงศ์ 
ต าบลเกาะจันทร ์อ าเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี
 

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย 
บ้านอ่างกระพงศ์ ต าบลเกาะจันทร์  
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนสายบ้านอา่งกระพงศ์  
ต าบลเกาะจันทร ์ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 11/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายบา้นคลองยาง 
ต าบลพลวงทอง  
อ าเภอบอ่ทอง จังหวัดชลบุรี 
 

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย 
บ้านคลองยาง ต าบลพลวงทอง  
อ าเภอบอ่ทอง จังหวัดชลบุรี 

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียง 
จุดอันตราย บริเวณถนนสายบ้านคลองยาง  
ต าบลพลวงทอง ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ 

  

36 สร้าง “ผู้น าหรือคนต้นแบบ
การท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ”์  

อบรมเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน/เครือขา่ย
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 50 ชุมชน 
ชุมชนละ 20 คน ในจังหวัดชลบุรี/อบรม 
คนต้นแบบ/ประชาสัมพันธ ์

13,000,000  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท า
มาตรฐานและประเมินผู้น าหรือคนต้นแบบ 
การท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ ์อบรมเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชน และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
การท่องเท่ียวทั้งออนไลน์และออฟไลน ์ซ่ึงไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าของ 
การด าเนินการ เนื่องจากกิจกรรมโครงการ 
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ชัดเจน 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 12/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาทักษะฝีมือ
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและภาคบริการ 
การปรับตัวเข้าในการตลาด
ยุค 4.0 

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวของ
จังหวัดชลบุร ีด้วยการฝึกอบรมใน  
6 หลักสูตร ได้แก ่ 
1. การเพิ่มศักยภาพและทักษะการ 
เป็นบาลิสต้ามืออาชีพ  
(อบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)  
2. การเรียนรู้การจัดการสร้างสรรค์แนวคิด
แบบสร้างสรรค์ (อบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)  
3. การตลาดแนวใหม่ ปรับตวัธุรกจิออนไลน์
เข้ายุค 4.0 (อบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)  
4. การเพิ่มทักษะและเรียนรู้ในการจัดการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มมูลค่าสินค้า
จากการตกแต่งอาหารและถ่ายภาพ  
โดยนักตกแต่งอาหารและถ่ายรูปเพื่อการขาย 
(อบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง) 
5. การเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
การบริหารการจัดการรับมือการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มตลาดใหม่ในรูปแบบ new normal 
(อบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)  
6. การเพิ่มทักษะการพัฒนาองค์กร
สนับสนุนให้เกิดภาวะความเป็นผู้น า 
ในองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มี
วัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก  
(อบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)  
 

5,000,000  จังหวัดชลบุร ี  ส านักงานการ 
ทอ่งเที่ยวและกีฬา

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือของบคุลากรด้าน
การท่องเท่ียวให้สามารถปรับตวัเข้าในการตลาด 
ยุค 4.0 และยกระดับความสามารถของบุคลากร
และผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงยังไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและ 
ความคุ้มค่าส าหรับด าเนินการ 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 13/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ฟื้นฟูและส่งเสริม 
การท่องเท่ียวอย่างปลอดภัย
จังหวัดชลบุรี 

1. สัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  
ด้านการท่องเท่ียวแบบ New normal  
โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมต้องเป็นสมาชิก
ของสมาคมแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม สปา 
นวดไทย ที่ได้มีการจดทะเบยีนถูกตอ้ง 
ตามกฎหมาย 
2. มอบสัญลักษณ์โครงการฯ ให้แก่ผู้ผ่าน
การอบรมฯ  
3. ผลิต Viral VDO 4 content และ
เผยแพร่ผ่าน Facebook fanpage 
 

5,000,000  จังหวัดชลบุร ี  ส านักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ให้กับผู้ประกอบการด้านการทอ่งเที่ยว ซ่ึงไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าของ 
การด าเนินการ เนื่องจากรายละเอยีดและ
สาระส าคัญของกิจกรรมด าเนินการไม่ชัดเจน 

  

39 พัฒนาส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
"วิถีเกษตรยุคใหมภ่ายใต้
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความ
ยั่งยืน" จังหวัดชลบุร ี

สนับสนุนและกระตุ้นการท่องเท่ียววิถีชมุชน 
ด้วยการขับเคลื่อนแคมเปญการตลาด
สมัยใหม่ โดยการใช้ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์ ผ่านกลยุทธ ์
การจุดกระแสการท่องเท่ียววิถีชุมชนผา่น 
อัตลักษณ์ของชุมชน บอกเล่าเรื่องราว 
โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงและอยู่ในกระแส  
เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงด้วย 
การใช้โฆษณาออนไลน์  

15,000,000  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเพื่อ
ยกระดับเกษตรกรยุคใหม ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยุคใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
การเกษตร จ านวน 55 ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ
เส้นทางการท่องเท่ียวต้นแบบฟาร์มเกษตรยุคใหม่ 
(Smart Farm) และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 
ผ่านเครื่องมือดิจิตอล ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสม และความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ เนื่องจากหลกัสูตร 
การอบรมไม่ชัดเจน มีการจัดท า Landmask  
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซ่ึงไม่ชัดเจนใน
สถานที่ด าเนินการ  
 

  

40 ท่องเที่ยววิถีชุมชนปลอดภยั 
ยกระดับสุขอนามัยสู่
มาตรฐาน SHA 

1. จัดงานออกร้าน ส าหรับผู้ประกอบการ 
ทีผ่่านมาตรฐาน SHA หรือเป็นชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวถิี เป็นเวลา 4 วัน  
ณ ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่จัดแสดง
สินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
2. อบรมในหัวข้อ "มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามยั 10 ประเภทกิจการ" 
3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

12,000,000  จังหวัดชลบุร ี ส านักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภยัด้านสุขอนามัย 
ใน 10 ประเภทกิจการ โดยจัดอบรมในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 4 วัน  และจัดงาน EVENT  
ณ ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่จัดแสดงสินค้าใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 4 วัน ซ่ึงไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสม 
ของการด าเนินการ 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 14/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 พัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเท่ียว
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน ถนนสายบ้านสาม
แยก ต าบลท่าบุญมี อ าเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย 
บ้านสามแยก ต าบลท่าบญุมี  
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจร บริเวณถนนสายบา้นสามแยก  
ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจันทร์ ซ่ึงไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสม 
ของการด าเนินการ และความจ าเป็นเร่งด่วน 
ของการด าเนินการ  
 

  

42 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
ถนนสายบา้นคลองใหญ่ 
ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย 
บ้านคลองใหญ่ ต าบลบอ่ทอง อ าเภอบอ่ทอง 
จังหวัดชลบุร ี

490,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ปูายจราจรและไฟกะพริบบริเวณจุดเส่ียงจุด
อันตราย บริเวณถนนสายบา้นคลองใหญ่  
ต าบลบ่อทอง ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่า ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ  
 

  

43 พัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยง
สู่แหล่งท่องเที่ยว  
ถนนสายแยก ทล.3 -  
บ้านชากแง้ว ต าบลห้วยใหญ่ 
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.3 - บ้านชากแง้ว 
ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

2,000,000  จังหวัดชลบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนสายแยกทาง ทล.3 บ้านซากแง้ว ต าบล 
ห้วยใหญ ่โดยมีลักษณะการเดินการเป็นการตี 
เส้นจราจร ติดตั้งปูายจราจร ติดต้ังชุดตรวจจับ
ยานพาหนะพรอ้มอุปกรณ์ประกอบ และติดต้ัง 
ปูายแสดงเตือนความปลอดภยั ซ่ึงไม่สามารถแสดง
ให้เห็นถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสมของ 
การด าเนินการ และความจ าเป็นเร่งด่วนของ 
การด าเนินการ  
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 15/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมน้ าเสียหาดวงศ์
อมาตย ์อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี  

1. จัดหาและติดต้ังเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มแช่
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ดังนี ้
 1.1 อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 266 ลิตรต่อ
วินาที ระยะยกน้ าไม่น้อยกว่า 34 เมตร 
ขนาดมอเตอร์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต ์ 
จ านวน 3 ชุด 
 1.2 อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 35 ลิตร 
ต่อวินาที ระยะยกน้ าไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
ขนาดมอเตอร์ไม่เกิน 5.9 กิโลวัตต ์ 
จ านวน 3 ชุด 
 1.3 อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 72 ลิตรต่อ
วินาที ระยะยกน้ าไม่น้อยกว่า 26 เมตร 
ขนาดมอเตอร์ไม่เกิน 30 กิโลวัตต์  
จ านวน 3 ชุด 
2. จัดหาและติดต้ังตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า
ชนิดตั้งพื้นภายนอกอาคาร วัสดุสแตนเลส 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 3 ชุด 
 

23,500,000  เมืองพัทยา  เมืองพัทยา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือ 
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า 
และความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ในระดับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  

  

45 จัดหาและติดต้ังเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาและอุปกรณ์
ประกอบในสถานีสบูปูองกัน
น้ าท่วม อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

1. จัดหาและติดต้ังเครื่องก าเนิดไฟฟูาและ
อุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบน้ าบ้านเขาน้อย 
(SUMP 3) ขนาดไม่น้อยกว่า 375 เควีเอ 
หรือไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต ์จ านวน 1 ชุด 
2. จัดหาและติดต้ังเครื่องก าเนิดไฟฟูาและ
อุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบน้ าบ้านเขาตาโล 
(SUMP 4)  ขนาดไม่น้อยกวา่ 750 เควีเอ 
หรือไม่น้อยกว่า 600 กิโลวัตต ์จ านวน 2 ชุด 
3. จัดหาและติดต้ังเครื่องก าเนิดไฟฟูาและ
อุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบน้ าบ้านหนอง
กระบอก (SUMP 5) ขนาดไม่น้อยกว่า  
750 เควีเอ หรือไม่น้อยกว่า 600 กิโลวตัต์ 
จ านวน 2 ชุด 
 

28,773,000  เมืองพัทยา  เมืองพัทยา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือและ
ติดต้ังเครื่องสูบน้ าส าหรับปูองกันน้ าทว่ม เพื่อติดต้ัง 
ณ สถานีสูบน้ าปอูงกันน้ าท่วมบ้านเขานอ้ย สถานี
สูบน้ าปูองกันน้ าทว่มบ้านเขาตาโล และสถานีสูบน้ า
ปูองกันน้ าท่วมบ้านหนองกระบอก ซ่ึงไม่ได้แสดง 
ให้เห็นถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า และ 
ความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 16/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ส่งเสริมการปูองกันและ
ก าจัดศัตรูมะพร้าวในพื้นที ่
จังหวัดชลบุรี ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการปูองกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว
ในพื้นที่จังหวัดชลบุร ีตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน  
เป็นระยะเวลา 2 วัน จ านวน 5 ครั้ง  

712,500  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ด้านการปูองกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว  
ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและ 
ความเหมาะสมของการด าเนินการ เนื่องจาก
โครงการมีลักษณะเป็นการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว 
และไม่ชัดเจนในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
อีกทั้งไม่ได้ระบุพื้นที่หรือสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม 
 

  

47 เยาวชนยุคใหม่กับการใช้สื่อ
ออนไลน ์

อบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุร ี
จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน  
(หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) 

549,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัการใช้สื่อออนไลน์ ซ่ึงไม่สามารถ 
แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสม 
ของการด าเนินการ เนื่องจากโครงการมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาชนตระหนักรู้
ตระหนักคิดถึงโทษและประโยชน์ของสื่ออนไลน์  
ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ชัดเจน 
 

  

48 ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสง
สว่างสะพานชลมารควิถี
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
ต าบลเสม็ด ต าบลบ้านสวน 
ต าบลบางทราย  
อ าเภอเมืองชลบุร ี

ติดต้ังโคมไฟฟูาส่องสว่าง LED Smart 
Street Light 120 วัตต์ จ านวน 534 ดวง 

13,220,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่างบริเวณสะพานชลมารควิถีเฉลมิพระเกียติ 
84 พรรษา ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า
และความเหมาะสมของการด าเนินการ  
และการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน 
 

  

49 ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสง
สว่างทางหลวงท้องถิ่น  
สามแยกทางหลวงหมายเลข 
3245 - บ้านหลังเขา  
(ชบ.ถ.1-0907) หมู่ 2 ต าบล
เขาซก, หมู ่2 ต าบลหนอง
ใหญ่, หมู่ 3 ต าบลหนองเสือ
ช้าง อ าเภอหนองใหญ ่

ติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสว่าง จ านวน 120 ต้น 
ระยะทาง 3,200 เมตร 

7,240,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาแสงสว่าง บริเวณทางหลวงท้องถิ่นสายแยก
ทางหลวงหมายเลข 3245 - บ้านหลังเชา (ชบ.ถ.1-
0907) ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า 
และความเหมาะสมของการด าเนินการ  
และการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 17/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสง
สว่างและปรับปรุงระบบ
ความปลอดภยั จัดท า
เครื่องหมายจราจรพร้อม
ระบบระบายน้ าทางหลวง
ท้องถิ่นสายส านกัขาม - 
บ้านทุ่งเหียง (ชบ.ถ.1-0509) 
หมู่ 4 ต าบลหมอนนาง 
อ าเภอพนัสนิคม 
 

ติดต้ังโคมส่องถนน LED Smart Street 
Light เสาไฟฟูาสูง 9 เมตร จ านวน 160 ต้น 
ระยะทาง 4,100 เมตร 

11,252,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาแสงสว่าง บริเวณทางหลวงท้องถิ่นสาย 
ส านักขาม - ทุ่งเหียง (ชบ.ถ.1-0509) ซ่ึงไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสม 
ของการด าเนินการ และการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและชุมชน  
รวมทั้งความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน 

  

51 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุร ี
ภายใต้ชื่องาน "เทศกาลเดิน
กิน ... อาหารถิ่น คาราวาน
ฟููดทรัคชลบุรี" 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดชลบุร ี
ภายใต้ชื่องาน "เทศกาลเดินกิน ... อาหารถิ่น 
คาราวานฟููดทรัคชลบุร"ี 

4,500,000 เทศบาลเมือง 
แสนสุช 

เทศบาลเมืองแสนสุช 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเนื่องจากเป็น 
การจัดงานเทศกาล "เดินกิน อาหารถิ่น คาราวาน
ฟฺูดทรัคชลบุร"ี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ 
แหลมแท่น ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของการด าเนินการ 
โดยไม่ชัดเจนในมาตรการปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  

52 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเท่ียวในเขตเทศบาล
ต าบลบางเสร่  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การสาธิตอาหารพื้นบ้าน สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP การออกบูธร้านค้า  
และการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
และบริเวณชายหาดบางเสร่ และมุมถ่ายภาพ  

3,000,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลบางเสร่  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
เทศกาลท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่น และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะและชายหาดบางเสร่  
ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสม 
และเป็นไปได้ของการด าเนินการ โดยไมช่ัดเจนใน
มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมีการปรับปรงุภูมิทัศน์
และจัดซื้อเต็นท์ซ่ึงไม่ชัดเจนในความจ าเป็นเร่งด่วน  

 

53 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุร ี
ภายใต้ชื่องาน "กินลม ชม
ทะเล มนต์เสน่ห์อ่างศิลา" 

ส่งเสริมสาธิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกร้าน
จ าหน่ายอาหารและจัดนิทรรศการแสดง
ความเป็นมาอา่งศิลา ระยะเวลา 3 วัน 

4,500,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
เทศกาล "กินลม ชมทะเล มนต์เสน่ห์อ่างศิลา"  
ณ บริเวณต าบลอ่างศิลา ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ของการด าเนินการ 
โดยไม่ชัดเจนในมาตรการปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 18/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าขุดลอก
คลอง/ก าจัดวัชพืชในพื้นที่
ต าบลวัดโบสถ ์

ก าจัดวัชพืชด้วยเรือ 386,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการการขุดลอก
คลอง/ก าจัดวัชพืชบริเวณต าบลวัดโบสถ ์ 
ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและ 
ความเหมาะสมของการด าเนินการ 
 

  

55 ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง 
(ชนิดโคม LED) หมู่ 1 ต าบล
บ่อทอง อ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี 

ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง (ชนิดโคม LED) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 WATT ความสูง 
ไม่น้อยกวา่ 7 เมตร จ านวน 13 ชุมชน 

47,000,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลบ่อทอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
เสาไฟฟูาส่องสว่าง (ชนิดโคม LED) หมูท่ี่ 1 ต าบล
บ่อทอง ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า
และความเหมาะสมของการด าเนินการ  
และการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินการ 
 

  

56 ติดต้ังโคมไฟฟูาส่อง 
แสงสว่างโซลาร์เซลล์ ขนาด 
60 วัตต ์

ติดต้ังโคมไฟฟูาส่องแสงสว่างโซลาร์เซลล์  
60 วัตต์ จ านวน 366 ต้น และค่าขนส่ง 
ทางทะเล 

26,000,000 เมืองพัทยา เมืองพัทยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างโซลาร์เซลล์ (รูปนก) ซ่ึงไม่สามารถแสดง
ให้เห็นถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมของ 
การด าเนินการ และการเชื่อมโยงการฟืน้ฟูเศรษฐกิจ
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินการ 
 

  

57 ปรับปรุงการจัดระเบียบ
การจราจรทางทะเลและ
แนวเขตว่ายน้ า เกาะล้าน 
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

ติดต้ังทุ่นเขตว่ายน้ าหาดตาแหวนได้ความ
ยาว รวมไม่น้อยกวา่ 1,100 เมตร 
- ติดต้ังทุ่นเขตว่ายน้ าหาดแสมได้ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 1,400 เมตร 
- ติดต้ังทุ่นเขตว่ายน้ าหาดเทียนได้ความยาว 
รวมไม่น้อยกว่า 600 เมตร 
- ติดต้ังทุ่นเขตว่ายน้ าหาดตายายได้ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
 

76,000,000 เมืองพัทยา เมืองพัทยา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งทุ่น
แนวเขตว่ายน้ า ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 19/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ปรับปรุงการจัดระเบียบ
การจราจรทางทะเลและ
แนวเขตว่ายน้ าหาด 
จอมเทียน อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

ติดต้ังทุ่นเขตว่ายน้ าบริเวณหาดจอมเทียน 
จ านวน 7 เขต 
- เขตว่ายน้ าที ่2 เร่ิมจากบริเวณชายหาด
หน้าสวนน้ าพัทยาปาร์ค ถึง สถานีภธูร 
เมืองพัทยาฯ ความยาว 949 เมตร  
- เขตว่ายน้ าที ่4 เร่ิมจากบริเวณชายหาด
หน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ถึง หน้าปากซอย 
7 ความยาว 119 เมตร 
-  เขตว่ายน้ าที่ 5 เร่ิมจากบริเวณชายหาด
หน้าร้านอาหารปาูเวก ถึง หนา้บริษัท 
วิวทะเลจอมเทียนคอนโด ความยาว 87 เมตร 
-  เขตว่ายน้ าที่ 6 เร่ิมจากบริเวณสนามกีฬา
วอลเลย์บอลจอมเทียน ถึง หน้าบาร์บิ๊กบลู
ความยาว 129 เมตร 
-  เขตว่ายน้ าที่ 7 เร่ิมจากบริเวณสนามกีฬา
หน้าต้นข้าวรีสอร์ท ถึง หนา้หมู่บา้นวิลลา่
นาวินความยาว 140 เมตร 
-  เขตว่ายน้ าที่ 8 เร่ิมจากบริเวณหนา้ 
วัดกระทิงทอง ถึง หนา้เดอะนาวส์โฮเทล  
ความยาว 206 เมตร 
- เขตว่ายน้ าที่ 9 เริ่มจากบริเวณหน้าสถาน
อบรมคริสเตียนแบ๊บติสความยาว 48 เมตร 
 

91,274,000 เมืองพัทยา เมืองพัทยา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งทุ่น
แนวเขตว่ายน้ า ซ่ึงไม่ชัดเจนในความเหมาะสม 
ความคุ้มค่า และความจ าเป็นเร่งด่วนใน 
การด าเนินการ 

  

59 ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสง
สว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย
บ้านอมพนม - บ้านเขาพริก 
(ชบ.ถ.1-0804) ต าบลบ่อ
ทอง อ าเภอบ่อทอง 

ติดต้ังเสาไฟฟูาพร้อมโคมส่องสว่าง  
จ านวน 80 ต้น 

4,721,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาแสงสวา่งทางหลวงท้องถิ่นสายบ้าน 
อมพนม - บ้านเขาพริก ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการ
ด าเนินการ และการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินการ 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชลบุร ีหน้า 20/20 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างบริเวณ
ถนนสายหนองไผ่แก้ว - 
บ้านอ้อมแก้ว หมู่ 2, 3 
ต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุร ี
จ านวน 190 จุด 

ติดต้ังไฟแสงสว่างบริเวณถนนสานหนองไผ่
แก้ว - บ้านออ้มแกว้ จ านวน 190 จุด  
ความยาว 5,700 เมตร 

8,057,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่แก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่างบริเวณถนนสายหนองไผ่แก้ว -  
บ้านอ้อมแก้ว ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการด าเนินการ 
และการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินการ 
 

  

61 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ข.13 และ ค.7 ผังเมือง
รวมชลบุร ี(แยกทางหลวง
หมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท 
กม. 108 - กม. 103)  
(ชบ.ถ.1-0101) ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุร ี
 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 20 เมตร  
ยาว 4,694 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีฟื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
93,880 ตารางเมตร 

34,240,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตทางหลวงทอ้งถิ่น  
สาย ข.13 และ ค.7 ผังเมืองรวมชลบุรี  
ซ่ึงไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า  
ความเหมาะสม และความจ าเป็นเร่งด่วน 
ของการด าเนินการในการด าเนินการ 

  

ปรับลดวงเงิน 5,737,978      
รวม 61 โครงการ 700,453,762  

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดระยอง

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดระยอง 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ระยอง 854,746,451 346 851,185,500 125 401,805,820 221 449,379,680 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 1/61 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดระยอง 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการผลิตเห็ดนางฟูา
ตลอด ห่วงโซ่อุปทาน กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มพัฒนา
วิถีชีวิตชุมชน หมู่ที่ 3  
บ้านใหม่สามัคคี  
ต าบลนิคมพัฒนา 
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

1.  ถ่ายทอดความรู้การผลิตเห็ดนางฟูา
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (10,780 บาท) 
2.  สนับสนุนปัจจยัการผลิต  
(วัสดุอุปกรณ์ในการท าก้อนเห็ดนางฟาู/  
ในการแปรรูปเห็ดนางฟูา) (128,320 บาท) 

139,100 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการส่งเสริมการ
ผลิตเห็ดนางฟูาเพื่อสร้างรายได้และจัดจ าหน่าย
ให้กับคนในและนอกชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มพัฒนาวิถีชวีิตชุมชน หมู่ที่ 3  
20 กลุ่ม 
2.  โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดงบประมาณกิจกรรมที่ 2 จ านวน 
31,500 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
107,600 บาท  
 

107,600 

2 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ชันโรงตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
อาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

1. ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงชันโรง  
(12,150 บาท) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยง
ชันโรง : กล่องรังชันโรงพร้อมตัวชันโรง/
กล่องรังชันโรง/ขาตั้งกล่องรังชันโรง 
(445,000 บาท) 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชันโรง : ขวดแกว้บรรจุน้ าผึ้ง/ขวด
แก้วบรรจยุาหมอ่ง/กล่องบรรจุสบู ่
(20,500 บาท) 

477,650 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงชันโรงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการขายน้ าผึ้ง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มวิสาหกจิชุมชนสง่เสริมอาชีพ
ผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา 45 กลุ่ม 
2.  โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดงบประมาณกิจกรรมที่ 2 จ านวน 
252,400 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
225,250 บาท  
 

225,250 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยหอม
ทอง 

ฝึกอบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัต ิ
ในการแปรรูปผลผลิตกล้วยหอมทอง  
เช่น เค้กกล้วยหอม บานอฟฟี่  
กล้วยหอมทอด กล้วยหอมอบกรอบ  
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบล
มาบข่า ชุมชนซอย 1 หมู่ที่ 1  
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง จ านวน 40 คน 
(อบรมจ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน)  

200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลมาบข่า 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฏแีละภาคปฏิบัติในการแปรรูปกล้วยหอม
ทอง อาท ิเค้กกล้วยหอม บานอฟฟี่ กลว้ยหอมทอด 
กล้วยหอมอบกรอบ เพือ่เพิ่มรายได้ให้กบัประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 40 คน   
2.  โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

200,000 

4 ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด
อาชีพในพื้นที่มหาวิทยาลยั
บ้านนอก หมู่ที่ 7 บ้านจ ารุง 
ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการท าปุ๋ยอินทรยี ์  
2. ฝึกอาชีพท าสิ่งประดิษฐ์และเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ไผ่   
3. พัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล   
4. ท ากะป ิน้ าปลา   
5. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
6. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น                                               

325,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาทกัษะอาชีพของ
ประชาชนและเกษตรกร ด้วยการฝึกอบรมทักษะ
อาชีพใน 6 กิจกรรม เพือ่พัฒนาผลิตภณัฑ์และ 
เพิ่มรายได ้กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรและ
ผู้ประกอบการในชุมชนต าบลเนินฆ้อ 120 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

325,800 

5 อบรมเกษตรอินทรีย์น้ าหมัก 
ชีวภาพ ต าบลบ้านนา 
อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

จัดอบรมเกษตรอินทรีย ์น้ าหมกัชีวภาพ  
ใหักับประชาชนต าบลบ้านนา จ านวน 50 
ครัวเรือน 

54,330 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลบ้านนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรม 
ท าน้ าหมักชวีภาพ เพื่อลดต้นทุนในการใช้สารเคมี
และสารก าจัดศัตรูพืช กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน
ในต าบลบ้านนา 50 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

54,330 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 หลักการเลี้ยงโคเนื้อ  
ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

จัดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อให้แกก่ลุ่ม
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ  
จ านวน 30 ครัวเรือน  

24,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลบ้านนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการ
ฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อ และสนับสนุน
เวชภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพสัตว ์เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต กลุ่มเปูาหมายเปน็กลุ่ม
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 30 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

24,300 

7 ส่งเสริมอาชีพการท าหมูส้ม  
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง 

1.  ประชุมสร้างความรู ้ความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ 
การท าหมูส้ม ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง  
2. ฝึกอบรมครัวเรือนกลุ่มเปูาหมาย  
หมู่บ้านละ 30 คน และสนับสนุนวัสดุ 
ฝึกอาชีพการท าหมูส้ม  
3. ติดตามผลการด าเนินงานและส่งเสริม 
สนับสนุนให้กลุ่มเปูาหมายจัดตั้งเป็นกลุม่
อาชีพ เพือ่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ของอ าเภอเขาชะเมา     
 

540,000 จังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนา 
ชุมนจังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ด้วยการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการท าหมูส้ม
และเพิ่มรายได ้กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนใน
ต าบลช าฆ้อ จ านวน 9 หมู่บ้าน 270 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

540,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่
กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการ และผู้
ประสบปัญหาทางสังคม 

ยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ด้านอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอาย ุคนพิการและ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 3 กลุ่มเปราะบาง 
8 กลุ่มอาชีพ จัดในสถานที่เอกชน จ านวน 
10 ครั้งๆ ละ 1 วัน วันละ 8 ชั่วโมงต่อกลุ่ม 
วิทยากรภาคเอกชน (223,200 บาทต่อกลุ่ม) 
1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้สูงอาย ุ    
1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทาง
การตลาดกลุ่มวิสาหกจิชุมชนศิลปหัตถกรรม 
บ้านชากใหญ ่(จ านวน 20 คน)     
1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพรกิเผา
สมุนไพร/น้ าพริกแกงชั่วโมงรมผู้สูงอายุ  
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต าบลเชิงเนิน  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (จ านวน 20 คน)     
1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านส านักท้อน หมู่ 1 ต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
(จ านวน 20 คน)  
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยและไข่เค็ม 
กลุ่มปูาตุ่มไข่เค็ม บ้านบนผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง (จ านวน 20 คน) 
2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะจากกาบ
หมากของชั่วโมง ผู้ปกครองออทิสติก  
จ านวน 47 คน 
   2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานผ้าของ
ชั่วโมง สตรีและกลุ่มสตรีผู้ดูแลคนพิการ 
จังหวัดระยอง (20 คน) 
   2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา
จ านวน 20 คน 
3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชกินิคมสร้าง
ตนเองและผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
      3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังเทียม 
(จ านวน 20 คน) 

1,785,600 จังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ด้วยการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
อาทิ น้ าพริก ไม้กวาด ไข่เค็ม ขนมไทย เบเกอรี่ 
กระเป๋าหนัง กลุ่มเปาูหมายเป็นผู้สูงอาย ุคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ และสมาชกินิคมสร้างตนเอง 
จ านวน 8 กลุ่ม 187 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

1,785,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
พัฒนาคุณภาพชวีิตกลุ่ม
เปราะบางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ฝึกอบรมอาชพีระยะสั้น จ านวน 5 อาชีพ 
(240 คน) วิทยากรภาคเอกชน 
กลุ่มเปูาหมายครอบครัวเปราะบาง และ
ผู้ด้อยโอกาสประสบปญัหาทางสังคม      
1.1 ตัดผมชาย       
1.2 อาหารจานเด่ียว       
1.3 ร้อยพวงมาลยัและของช าร่วย       
1.4 ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟูาภายในบา้น      
1.5 ท าเครื่องดื่มและขนม  
2. พัฒนาคุณภาพชวีิตกลุ่มเปราะบางตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 - โดยการอบรมผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ
ในเรื่องวิธีคิดในการด าเนินชีวิต/การออม/
การบริหารจัดการหนี ้(รวม 240 คน) 
สถานที่เอกชน 
 - สวนสุภัทราแลนด ์
 

2,443,000 จังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ด้วยการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
อาทิ ตัดผมชาย ของช าร่วย เครื่องดื่มและขนม 
กลุ่มเปูาหมายเป็นครอบครัวเปราะบาง และ
ผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม จ านวน 240 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดงบประมาณกิจกรรมที่ 2  
จ านวน 798,200 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,644,800 บาท  

1,644,800 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่คนตกงาน 
ว่างงาน และผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม 

1. ฝึกอบรมอาชพีระยะสั้น จ านวน 6 อาชีพ 
(160 คน) วิทยากรภาคเอกชน
กลุ่มเปูาหมายครอบครัวเปราะบาง และ
ผู้ด้อยโอกาสประสบปญัหาทางสังคม  
  1.1 อาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดต าบลบ้านนา 
  1.2 ท าดอกไม้จันท์ต าบลบ้านแลง 
  1.3 ผลิตภัณฑ์จากเชือกเทศบาล 
ต าบลเนินพระ 
  1.4 ตะกร้าสานหวายเทียมชุมชนสารนารถ 
อ าเภอแกลง    
   1.5 อาชีพเลี้ยงหอยขมต าบลชากพง  
ต าบลบ้านนา อ าเภอแแกลง  
ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา  
   1.6 อาชีพสร้างทักษะการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพชุมชนศาลาแสงทอง หมู่ 6  
ต าบลชากพง อ าเภอแกลง 
2. การจ้างงานคนตกงาน ว่างงาน และ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผสมปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวเปราะบาง 
และผู้ประสบปัญหาทางสังคม สร้างแหล่ง
อาหารในชุมชน บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 
ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง (20 คน)  
 

664,200 จังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ด้วยการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นคนตกงาน ว่างงาน และผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม จ านวน 255 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

664,200 

11 พัฒนาฝีมือให้กลุ่มอาชีพ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

ฝึกอาชีพระยะสั้นใหก้ับผู้ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 20 คน/15รุ่น โดยหลักสตูร
การฝึกยกระดับฝีมือ อาท ิสาขาการขาย
สินค้าออนไลน์ การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 
การท าอาหารกล่องเดลิเวอรี่ การท าขนม 
จ านวน 18 ชั่วโมง 

561,000 จังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 17 ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ด้วยการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นแรงงาน กลุ่มวิสาหกจิ  
และกลุ่มอาชพีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
จ านวน 200 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

561,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
แรงงาน ในสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ยกระดับฝีมือแรงงานให้สถานประกอบ
กิจการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จ านวน 20 คน 10 รุ่น โดยอบรมหลักสตูร
การฝึกยกระดับฝีมือ ส าหรับการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต ์จ านวน 18 ชั่วโมง  
โดยมีหลักสูตร อาทิ การซ่อมและบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ การตรวจสอบงานเช่ือม
ชิ้นส่วนยานยนต ์การควบคุมการเชื่อม
ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต ์ 
 

841,500 จังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 17 ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ด้วยการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นแรงงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควดิ-19 
จ านวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

841,500 

13 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
สัตว์น้ าเพื่อสนับสนุนพัชร
สุธาคชานุรักษ ์ 
จังหวัดระยอง                

1. การถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์น้ า ต าบลช าฆอ้ และต าบลห้วย
ทับมอญ อ าเภอเขาชะเมาและ 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
จ านวน 200 คน (136,000 บาท) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก ่พันธุป์ลา
นิลปลาดุก และกบ อาหารสัตว์น้ า และ
กระชังบก เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร 
(849,000 บาท) 
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ  
(24,000 บาท) 

1,009,000 จังหวัดระยอง ส านักงานประมงจังหวัด
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรม
และสนับสนุนปัจจยัการผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
การเลี้ยงสัตว์น้ าและเพิ่มรายได ้กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากชา้งปุา  
จ านวน 200 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

1,009,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ก่อสร้างและคันกั้นน้ า
ชั่วคราวประชาอาสา หมู่ 5 
ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างและคันกั้นน้ าชัว่คราวประชาอาสา 
หมู่ที่ 5 ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง ประกอบด้วย  
1) งานเข็มพืดเหล็ก ขนาด 400 x 125 x 
13 มิลลิเมตรยาว 10 เมตร พร้อมตอก  
2) งานเหล็ก H-Beam ขนาด 300 x 300 x 
10 x 15 มิลลิเมตรยาว 6 เมตร  
3) งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 
85% (ของเดิมพังทลาย) 

2,390,000 จังหวัดระยอง โครงการชลประทาน
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างคันกั้นน้ าชัว่คราวประชาอาสา  
เพื่อกักเก็บน้ าในล าคลองส าหรับการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง อาทิ พืชสวน ผลไม้ (ทุเรียน) โดยมีปริมาณ
น้ าท่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีแหล่งน้ าจากอ่าง
เก็บน้ าประแสร ์กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
50 ครัวเรือน และเกษตรกร 50 ครัวเรือน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

2,390,000 

15 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ าสาย
ใหญ่ฝั่งขวา ฝายบา้นค่าย  
ต าบลหนองละลอก  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองส่งน้ าสายใหญ่  
ฝั่งขวา ฝายบ้านค่าย โดยรื้อผวิจราจรเดิม  
ที่เป็นเคปซีลออก และรื้อบดทับหินคลุกเดิม  
แล้ว ลงหินคลุกเพิ่ม ความหนา 0.10 เมตร 
และลาดแอสฟัสท์ไพรม์โค้ต  
ปริมาณ 24,000 ตารางเมตร หลังจากนั้น 
เป็นงานผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 
5 เซนติเมตร (บนผิวไพร์มโค้ต) ปริมาณ 
24,000 ตารางเมตร (ของเดิมพังทลาย) 

13,700,000 จังหวัดระยอง โครงการชลประทาน
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายบ้าน
ค่าย เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
เงาะ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง อีกทัง้เป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร 100 คน ประชาชน 500 คน และพื้นที่
ชลประทาน 16,000 ไร ่ 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

13,700,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็กคลองโบสถ์  
หมู่ที่ 4 ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง  

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 5 แห่ง 
แห่งที่ 1 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 14 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร  
แห่งที่ 2 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร 
พร้อมวางท่อลอดเหลีย่มส าเร็จรูป ขนาด 
1.50 x 1.50 x 1 เมตร ยาว 7 เมตร  
ชนิด 2 ช่องน้ า  
แห่งที่ 3 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร 
พร้อมวางท่อลอดเหลีย่มส าเร็จรูป 
ขนาด1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร ยาว 7 เมตร 
ชนิด 2 ช่องน้ า 
แห่งที่ 4 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 14 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร  
แห่งที่ 5 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 14 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร  
  

15,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ าล้น ส าหรับท าการเกษตร 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และการอุปโภค บริโภค 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ 700 ครัวเรือน 
มีน้ าใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 

15,000,000 

17 ติดต้ังทุ่นแพลอยน้ าเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชนชาย 
ฝั่งเกาะมันใน  
(สมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
เกาะมันใน จังหวัดระยอง) 
ความยาว 150 เมตร  
เกาะมันใน  

ทุ่นแพลอยน้ า ผลิตจากวัสดุประเภท  
High Molecular Density Polythylene 
ความยาว 150 เมตร ประกอบดว้ยทุ่น 
ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร  
จ านวน 644 ลูก  
และขนาด 100x100x50 เซนติเมตร 
จ านวน 171 ลูก  
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 

7,000,000 จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

อ่าวไทย 
ฝั่งตะวันออก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ด้วยการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ าและทุ่นผูก
เรือบริเวณเกาะมันใน เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภยัให้กบันักท่องเที่ยว ซ่ึงจะส่งผลให้
ชุมชนบริเวณพื้นที่เกาะมันในมีรายได้เพิม่ขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและนักทอ่งเท่ียว 
35,000 คน และผู้ประกอบการ 250 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ทุ่นแพลอยน้ าสร้างการ
อนุรักษ์และสร้างรายได้
ให้กับชุมชนชายฝั่ง 

ทุ่นแพลอยน้ า ผลิตจากพลาสตกิชนิด HXM 
50100 หรือ P301NN ขนาดของทุ่นต่อลูก
กว้าง ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
สูง 45 เซนติเมตร น ามาเรียงต่อกัน  
จ านวน 1 จุด โดยติดต้ังบริเวณเกาะสะเก็ด 
จังหวัดระยอง ลกัษณะเป็นความยาว
ทางเดินยาว 70 เมตร กว้าง 5 เมตร  
พร้อมจุดพักรูปตวั T กว้าง 5 เมตร  
ยาว 15 เมตร ใช้ทุ่นผูกเรือ 14 ชุด  
พร้อมถ่วงฐานทุ่นคอนกรีตและมีเสาพร้อม
เชือกกันตก มปีูายบอกโครงการจ านวน  
2 ปูาย มีการจ้างงานกับชุมชนชายฝั่ง 
ในการติดต้ังทุ่นแพทางเดิน 
 

8,200,000 จังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชาย 

ฝั่งที่ 1 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ด้วยการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ าและทุ่นผูก
เรือบริเวณเกาะสะเก็ด เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นนักท่องเที่ยว 10,400 คน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 30 ราย  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

8,200,000 

19 ส่งเสริมการค้าตลาด
ออนไลน์ (online) 

จัดอบรมส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ 
(Online) 2 วัน มกีลุ่มเปูาหมาย : OTOP 
SMEs เกษตรกร ผู้ประกอบการ ธุรกจิ
โรงแรม ร้านอาหาร ในจังหวัดระยอง 
จ านวน 50 ราย (โดยเน้นผู้ประกอบการที่
ต้องการจ าหนา่ยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทาง
ออนไลน์) ให้สามารถจ าหนา่ยผ่านชอ่งทาง
ทั้ง 3 แนวทาง ดังนี ้
1. Social Media Marketing เป็นการท า
การตลาดออนไลน์ ผ่านสือ่ Social  
เช่น Facebook, Instagram ฯลฯ 
2. Google Marketing เป็นการท าให้
เว็บไซต์ หรือ Facebook ปรากฏขึ้นเมือ่มี
การค้นหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ
เราบน Google 
3. Video Marketing สอนการท า Video 
Content 
 

180,000 จังหวัดระยอง ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ 
และการค้า ด้วยการฝึกอบรมส่งเสริมการค้าตลาด
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้จากช่องทางการค้า
สมัยใหม่และทันกบัสถานการณ์ในปัจจบุัน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ OTOP SMEs 
เกษตรกร ธุรกจิโรงแรม ร้านอาหาร ในจังหวัด
ระยองที่ต้องการจ าหน่ายสินค้าหรือผลติภัณฑ์ 
ทางออนไลน์ จ านวน 50 ราย  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

180,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 กระชังเพาะเล้ียงสัตว์น้ าใน
ทะเลส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน
ชายฝั่ง 

ติดต้ังกระชังเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในทะเล
จ านวน 5 ชุด บริเวณเกาะสะเก็ด  
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ลกัษณะเป็นเป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส 8 x 8 เมตร ภายในมีทางเดินโดยรอบ
กว้าง 2 เมตร มีช่องตรงกลางกว้าง  
4x4 เมตร พร้อมตาข่ายไว้เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในทะเล 

4,740,000 จังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชาย 

ฝั่งที่ 1 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพด้าน
การเกษตร ด้วยการติดตั้งกระชังเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ในทะเลจ านวน 5 ชุด บริเวณเกาะสะเกด็  
ต าบลมาบตาพุด เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรประมง อาท ิปูม้า ปลาทะเล 
อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงสามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง กลุ่มเปูาหมายเป็น
กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการท่องเท่ียว/
ร้านค้าในพื้นที่ 10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,740,000 

21 ปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ซอยระยองวิทย์ปากน้ า 5 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

วางท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 
ไม่น้อยกวา่ 289 เมตร พร้อมปูผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง 

4,500,000 เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการปรับปรุงระบบระบายน้ าเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการระบายน้ า อ านวยความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร ลดผลกระทบจากน้ า
ท่วมขังให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลนครระยอง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน  
และผู้ประกอบการ 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนอก -  
บ้านไร ่หมู่ที่ 6  
ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 656 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็น
พื้นที่ ผิวจราจรและทางเช่ือมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,350.97  
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลชากโดน 

1,884,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชากโดน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร ได้แก ่มะพร้าว ยูคาลิปตัส มะม่วง 
กุ้ง ปลา ปูด า อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร   
356 คน และประชาชน 1,280 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,884,000 

23 ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมัก 
หมู่ที่ 10 ต าบลกะเฉด 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมัก  
ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 30 เมตร  
และรายการประกอบอื่น ๆ ตามแบบแปลน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเฉด  
จ านวน 1 หลัง 

1,464,068 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเฉด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการก่อสร้าง
อาคารผลิตปุ๋ยหมกัจากวัสดุกากมันส าปะหลังและ 
ขี้ไก่ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อผลิตปุ๋ยหมักที่
มีคุณภาพและเพยีงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกรและประชาชน รวมทั้งสามารถลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรกร  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,464,068 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(สายทาง รย.ถ.64 - 023) 
ถนนสายขอนลาย-ชากอ้อย 
บ้านสามเนิน หมู่ที ่11 
ต าบลหนองบัว 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 680 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
5,440 ตารางเมตร (ตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว) 

5,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ มังคุด สับปะรด  
มันส าปะหลัง ทุเรียน ยางพารา ออ้ย  
พืชผักสวนครัว อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นเกษตรกร 1,000 คน 
ประชาชน 2,287 คน ผู้ประกอบการ 250 ราย 
และวิสาหกิจชุมชน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

5,000,000 

25 วางท่อระบายน้ าข้างถนน
สายปากแพรก - ยางเอน 
ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านห้อยหัว  
ต าบลห้วยทับมอญ   
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

วางท่อระบายน้ าขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า ความยาวรวม 
ไม่น้อยกวา่ 150 เมตร 

535,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการวางท่อระบายน้ า เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 
การระบายน้ า ให้เกิดความสะดวกในการสัญจร  
อีกทั้งสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
อาทิ ยางพารา ทุเรียน มังคุด  สัปปะรด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 800 คน  
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

535,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองชาก
ท้อน บ้านบึงต้นชัน หมู่ที่ 4 
ต าบลชากบก  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 
23.00 เมตร สันฝาย สูง 2.50  เมตร  
(ตามแบบของทางราชการ)  
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

3,258,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ชากบก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองชากท้อน เพือ่พฒันาแหล่ง
กักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร ได้แก่ มังคุด ทุเรียน 
เงาะ และการอุปโภคบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร 109 คน และ ประชาชน 1,048 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

3,258,000 

27 ปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปาเทศบาลต าบล
บ้านปลวกแดง  
หมู่ที่ 1 ต าบลปลวกแดง  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง  

1. งานรื้อถอนเครื่องสูบน้ าเดิมพร้อมติดตั้ง
เครือ่งสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด 20 HP 1450 rpm  
(ระบบไฟฟูา 380 โวลท์ 3 เฟส) พร้อมท่อ
ดูด ขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 นิ้วและท่อ
ส่งขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว และงาน
ติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟูา 3 ชุด  
2. งานรื้อถอนเครื่องสูบน้ าเดิม พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าหอยโข่งขนาด 50 HP 1450 rpm.  
(ระบบไฟฟูา380 โวลท์ 3 เฟส) พร้อมทอ่ดูด 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8 นิ้ว และทอ่สง่
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง6 นิ้ว และงาน
ติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟูา จ านวน 3 ชุด  
3. งานติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟูาเครื่องสูบน้ า
หอยโข่งขนาด 15 HP 1450 rpm  
(ระบบไฟฟูา 380 โวลท์ 3 เฟส)  
จ านวน 2 ชุด  
 

3,294,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลบ้าน
ปลวกแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา (ระบบสูบ
น้ าประะปาและระบบควบคุมไฟฟูา) เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการน้ าประปาส าหรับการ
อุปโภคบริโภคของประชาชน และการเกษตร  
อาท ิทุเรียน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
5,204 ครัวเรือน เกษตรกร 100 คน และ
ผู้ประกอบการ 1 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

3,294,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 15/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 แก้มลิง หมู่ที่ 5 บ้านบอ่ทอง  
ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกสระขนาด กว้าง 50.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร ลึก 12.00 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 38,350 ลูกบาศก์
เมตร เรียงหินยาแนวขอบสระ 460 
ลูกบาศก์เมตร ถนนแอสฟัลท์รอบสระเกบ็
น้ า กว้าง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสระเก็บน้ า 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร  

5,392,162 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
สองสลึง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการพัฒนาแก้มลิง (ขุดลอกสระน้ าและถนน
รอบสระเก็บน้ า) เพื่อพัฒนาแหล่งกักเกบ็น้ าส าหรับ
การเกษตร ได้แก ่ มังคุด ทุเรียน และการอุปโภค
บริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 1,587 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

5,392,162 

29 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟาูบ้านทุ่งโพธิ์ 1 
(วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร) 
ตามแนวถนน 
สายชะวึก-ตาโรง หมู่ที่ 3 
ต าบลนาตาขวัญ  
อ าเภอเมือง 
ระยอง จังหวัดระยอง 

วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร โดยใช้ท่อ 
HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
400 มิลลิเมตร PN10 (CLASS100)  
ขุดวางประสานกับท่อเดิมพร้อม 
ฝังกลบเป็นระยะทางความยาวรวม 
ไม่น้อยกวา่ 1,320 เมตร  

6,358,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาขวัญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าดว้ยไฟฟาู 
(วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร) เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตร ได้แก่ มังคุด ทุเรียน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 3,300 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

6,358,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 16/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองเถือ
แรด จุดที่ 1 (ตามแบบ
มาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน) 
หมู่ที่ 9 ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง  

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 17.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร 
สันฝายสูง 2.00 เมตร  
(ตามแบบของทางราชการ)  

3,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบุตร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองเถือแรด จุดที่ 1 
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าอุปโภคบริโภคและ 
ท าการเกษตร อาทิ ยางพารา ผลไม้ กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน 1,103 คน 417 ครัวเรอืน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

3,500,000 

31 วางท่อระบายน้ า  
ถนนเทศบาล 5  
ต าบลบ้านค่าย  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
40  เซนติเมตร  
ระยะทางไม่น้อยกวา่ 380 เมตร 

1,429,560 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านค่าย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการวางท่อระบายน้ า เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการ
ระบายน้ า ให้เกิดความสะดวกในการสัญจร  
อีกทั้งสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
และสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นเส้นทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว อาทิ วัดละหารไร่ (หลวงปูุทิม) 
สวนผลไม้สภุัทราแลนด์ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 3,231 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,429,560 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 17/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ขุดลอกคลองหินสามชั้น  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน  
(ต่อจากของเดิม ระยะที ่1)  
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองกว้าง 18.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 236.00 เมตร  
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,740  
ลูกบาศก์เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักท้อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการขุดลอกคลองหินสามชั้น เพื่อพฒันาแหล่ง
กักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร ได้แก ่ยางพารา  
มันส าปะหลัง กลุ่มเปาูหมายเป็นเกษตรกร 
 1,928 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

500,000 

33 ขยายเขตท่อเมนจ่าย
น้ าประปาบริเวณซอยข้าง
ร้านแมคโดนัลด์  
ออกถนนเกาะหนองโบสถ ์ 
(ชุมชนในยาง) ต าบลทาง
เกวียน อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

วางท่อเมนจ่ายน้ าประปาจากปากซอยขา้ง
ร้านแมคโดนัลด์ ฝั่งทิศตะวันออก ข้ามถนน
เกาะหนองโบสถ์ โดยใช้ท่อ HDPE  
เส้นผ่านศูนย์กลาง160 มิลลิเมตร PN6 
Class 100 ความยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร 
เล้ียวเข้าถนนเกาะหนองโบสถ ์ 
โดยใช้ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง  
110 มิลลิเมตร PN6 Class 100  
ความยาวไม่น้อยกวา่ 550 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ 

668,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เมืองแกลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ าประปา  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ าประปา
ส าหรับการอปุโภคบริโภคของประชาชน และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนริมแม่น้ าประแส 
กิจกรรมล่องแพท่องเที่ยว ชมหิ่งห้อย (อาทิ โฮมส
เตย์ ที่พักโรงแรม รีสอร์ท) รวมทั้งสนับสนุนการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลแกลง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 48 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

668,900 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 18/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ปรับปรุงท่อเมนจ่าย
น้ าประปา บริเวณซอยสิงขร
ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนหนอง
กระโดง) ต าบลทางเกวียน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

วางท่อเมนจ่ายน้ าประปาจากปากซอยสงิขร
ทั้งสองฝ่ัง  โดยใช้ท่อ HDPE  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN6 
Class 100 ความยาวไม่น้อยกว่า 512 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ และท่อ PVC  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5  
ความยาวไม่น้อยกวา่ 56 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ 

356,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เมืองแกลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการน้ าประปาส าหรับการ
อุปโภคบริโภคของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ อาท ิร้านอาหาร รา้นค้า บา้นพกัอาศัย 
ห้องแถว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 30 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

356,800 

35 ขยายเขตท่อประปา 
หมู่บ้านหนองบอน หมู่ที ่2  
ต าบลตาสิทธิ์  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังท่อ ขนาด 3 นิ้ว HDPE เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 90 PN6 PE 100 เมตร  
ความยาวรวม 2,200 เมตร  
(บริเวณถนนเนินส าราญ 1 ห้าแยก -  
ตลาดหนองบอน หมู่ที ่2 ต าบลตาสิทธิ ์ 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง) 

552,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาสิทธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการขยายเขตท่อประปาหมูบ่้าน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการน้ าประปาส าหรับการ
อุปโภคบริโภคให้กับประชาชน โรงเรียน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และสนบัสนุนด้าน
การเกษตร (สับปะรด) กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร 60 คน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

552,800 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 19/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 วางท่อ PE เช่ือมต่อท่อส่งน้ า 
อีสวอเตอร์ลงสระประปา 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไร่  
ต าบลหนองไร่  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

วางระบบท่อส่งน้ าดิบระบบประปา HDPE 
ขนาด 110 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 4,700 เมตร พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไร่ก าหนด) 

1,849,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไร่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการวางท่อ PE เช่ือมต่อท่อส่งน้ าอีสวอเตอร์ 
ลงสระประปาหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 
การให้บริการน้ าประปาส าหรับการอุปโภคบริโภค
ส าหรับประชาชนในต าบลหนองไร่ และสนับสนุน
การเกษตร อาทิ เป็ดไข่ เพาะเห็ด กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

1,849,000 

37 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ซอยสัมพันธ์ประกันภยั 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 1 ข้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  
ยาวประมาณ 428 เมตร  

1,030,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เชิงเนิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ า ให้เกิดความสะดวก
และความปลอดภัยในการสัญจรให้กบัประชาชน 
ขณะเดียวกัน ถนนดังกล่าวได้อ านวยความสะดวก
ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้กบัเกษตรกร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,500 คน  
เกษตรกร 500 คน และผู้ประกอบการ 500 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,030,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 20/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองบึง
ต้นชัน บ้านมาบตารอด  
หมู่ที่ 7 ต าบลชากบก 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(แบบถาวร) ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า  
17.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร  
(ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ  

2,137,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ชากบก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองบึงต้นชัน เพื่อพฒันาแหล่ง
กักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร ได้แก่ มังคุด ทุเรียน 
เงาะ และการอุปโภคบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร 147 คน และประชาชน 833 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

2,137,000 

39 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง 
มาบกระชุน  
บ้านมาบตารอด  
หมู่ที่ 7 ต าบลชากบก  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(แบบถาวร) ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 12.00 
เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร  
(ตามแบบของทางราชการ)  
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ   

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ชากบก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองมาบกระชุน เพือ่พัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร ได้แก่ มังคุด 
ทุเรียน เงาะ และการอุปโภคบริโภค กลุม่เปูาหมาย
เป็นเกษตรกร 147 คน และประชาชน 833 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 21/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองเถือ
แรด จุดที่ 2  
(ตามแบบมาตรฐานกรม
พัฒนาที่ดิน) หมู่ที่ 9  
ต าบลบางบุตร  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขนาดกวา้ง 17.50 เมตร 
ยาว 52.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร 
(ตามแบบของทางราชการ)  

3,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบุตร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองเถือแรด เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร อาทิ มังคุด 
ทุเรียน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
890 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

3,500,000 

41 ขยายเขตน้ าประปา หมู่ที่ 1  
บ้านคลองหิน  
ต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง 

ขยายเขตน้ าประปา โดยใช้ท่อประปา  
PVC  4 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 
3,000 เมตร,  ใช้ท่อประปา PVC 3 นิ้ว  
ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกวา่ 2,000 เมตร, 
ใช้ท่อประปา PVC 2 นิ้วชั้น 8.5  
ความยาวไม่น้อยกวา่ 4,000  เมตร 

1,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ขยายเขตน้ าประปา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ให้บริการน้ าประปาส าหรับการอปุโภคบริโภค  
และเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร อาทิ ทุเรียน 
มังคุด กล้วยไข ่กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 1,500  คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

1,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 22/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อลดต้นทุนระบบประปา
หมู่บ้าน ต าบลนาตาขวัญ 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ประปาหมู่บา้น ขนาดไม่น้อยกว่า  
3,000 วัตต์ จ านวน 11 ระบบ  
และขนาดไม่น้อยกวา่ 5,000 วัตต ์ 
จ านวน 3 ระบบ พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง               

2,930,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาขวัญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ประปา
หมู่บ้าน ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ  
จ านวน 6 หมู่บ้าน ในต าบลนาตาขวัญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตน้ าประปาส าหรับการอุปโภค
บริโภค รวมทั้งการเกษตร อาท ิเงาะ มังคุด  
ทุเรียน ลองกอง กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 6,976 คน 2,955 ครัวเรือน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

2,930,000 

43 สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรแบบทอ่พญานาค 
ขนาดไม่น้อยกว่า 45,000 
วัตต์ ต าบลวังจันทร์  
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ท่อพญานาคขนาดไม่น้อยกว่า 45,000 วัตต์ 
พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านตะเคียนทอง  
ต าบลวังจันทร ์อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง               

2,283,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อ
พญานาค ส าหรับสูบน้ าจากคลองประแสร์ผ่านล า
รางลงสู่สระน้ าแก้มลิงหนองคมบาง เพื่อใช้ส าหรับ
การเกษตร อาท ิทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง 
สับปะรด รวมทั้งส าหรับการผลิตน้ าประปาส าหรับ
อุปโภคและบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
200 คน และเกษตรกร 50 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

2,283,600 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 23/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 โรงสูบน้ าดิบ พร้อมวางท่อ
น้ าดิบ หมู่ที ่9, หมู่ที่ 11 
ต าบลทุ่งควายกิน  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

โรงสูบน้ าดิบ พร้อมวางท่อน้ าดิบ หมู่ที่ 9, 
หมู่ที่ 11ติดต้ังโรงสูบน้ าดิบ พร้อมวางท่อ 
PVC ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 5.5  
ชนิดหัวบาน ยาวรวม 1,500 เมตร  
พร้อมโรงสูบน้ าดิบ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร 

977,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งควายกิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ติดต้ังโรงสูบน้ าดิบ พร้อมวางท่อ PVC เพื่อเพิ่ม
ปริมาณน้ าส าหรับการเกษตร อาทิ ทุเรยีน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 300 คน และ
เกษตรกร 50 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

977,000 

45 ขุดสระน้ าสาธารณะ
ประโยชน ์หมู่ที่ 4  
บ้านคลองยาง  
ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ขุดสระน้ าขนาดปากกว้าง 80 เมตร  
ยาว 100 เมตร ก้นกว้าง 62 เมตร  
ก้นยาว 82 เมตร ลึก 6 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 39,252 ลูกบาศก์เมตร 

2,135,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการขุด
สระน้ าสาธารณะประโยชน ์เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ า
ส าหรับการเกษต ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ขนุน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,300 ครัวเรือน  
และเกษตรกร  1,000 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

2,135,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 24/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ขุดลอกสระเก็บน้ าปูาม ี 
หมู่ที่ 5 ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกสระเก็บน้ าปูาม ีคันสระกว้าง 80 
เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร  
(วัดจากคันสระถึงก้นสระ) 

1,211,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการขุด
ลอกสระเก็บน้ า เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ าส าหรับ
การเกษตร ได้แก ่ทุเรียน มังคุด ขนุน ยางพารา 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 150 คน เกษตรกร  
15 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตร จ านวน 500 ไร่  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

1,211,000 

47 ปรับปรุงระบบท่อจ าหน่าย
น้ าประปาภายในเขต
เทศบาลต าบล 
บ้านปลวกแดง  
ต าบลปลวกแดง อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง  

ปรับปรุงระบบท่อจ าหน่ายน้ าประปา 
ภายในเขตเทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง 
โดยท าการวางท่อประปา ชนิด HDPE  
เส้นผ่านศูนย์กลาง160 มิลลิเมตร แทนท่อ
ประปา (เดิม) ชนิดท่อ PVC  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณถนน
เทศบาล 1/9, 1/10, 1/11, 1/4, 1/17 และ
ถนนเทศบาล 8 (ฝั่งซ้าย) รวมความยาวท่อ 
1,536 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  
ประตูน้ าใต้ติน และระบบหัวจ่ายน้ าดับเพลิง 

1,965,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านปลวกแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงระบบท่อจ าหน่ายน้ าประปาภายในเขต
เทศบาลต าบล บ้านปลวกแดง ต าบลปลวกแดง  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ าประปา
ส าหรับการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  
อาทิ สับปะรด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
5,204 ครัวเรือน เกษตรกร 100 คน และ
ผู้ประกอบการ 1 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

1,965,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 25/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็กคลองยายร้า  
หมู่ที่ 6 ต าบลส านักท้อน 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร  

1,240,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ส านักท้อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าท าการเกษตร (มะม่วง) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 800 คน และ
เกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

1,240,000 

49 ขุดสระน้ า หมู่บ้านเนิน
ส าราญ (โปุงเก้งนอก)  
หมู่ที่ 4 ต าบลตาสิทธิ์ 
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง    

ขุดสระน้ า ขนาดกวา้งเฉลี่ย 80.00 เมตร 
ยาว 215.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 6.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 44,801 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

2,586,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาสิทธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ 
ขุดสระน้ า เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าท าการเกษตร 
(สับปะรด) กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 200 คน 
ประชาชน 800 คน และพื้นที่การเกษตร  
จ านวน 1,000 ไร่  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

2,586,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 26/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน
เนินส าราญ หมู่ที่ 4  
ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 

ขยายเขตและติดต้ังท่อประปา HDPE  
เส้นผ่านศูนย์กลาง160 PN6 PE 100  
ความยาวรวม 1,870 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาสิทธิก์ าหนด) PE 100  
ความยาวรวม 2,200 เมตร  

1,170,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาสิทธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการน้ าประปาส าหรับการอปุโภค
บริโภคและใช้ส าหรับการเกษตร (สับปะรด) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 150 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

1,170,000 

51 วางท่อระบายน้ าถนน
เทศบาล 7 ต าบลบ้านค่าย 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

วางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
40 เซนติเมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 
355  เมตร 

1,335,510 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านค่าย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ 
วางท่อระบายน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ า ให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการ
สัญจรให้กับประชาชน และสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม และ
เป็นเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อาทิ  
วัดละหารไร่ (หลวงปูุทิม) สวนผลไม้สุภทัราแลนด์ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
3,231 คน ในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านค่าย  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,335,510 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 27/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ขุดลอกคลองซอยตรอกตาด า 
หมู่ที่ 6 บ้านทะเลน้อย 
ต าบลทางเกวียน  
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง   

ปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร   
ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50-2.00 เมตร จะท าการ 
ขุดลอกปากคลองกว้าง 8.00 เมตร  
ความยาวประมาณ 2,500.00 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมปรับแต่งขอบคัน
คลอง คิดเป็นปริมาตรด าเนินการขุดลอก 
ไม่น้อยกวา่ 35,250.61 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบทีก่ าหนด 

1,328,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทางเกวียน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ 
ขุดลอกคลองเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับ
การเกษตร ได้แก ่ไม้ผล และนาขา้ว และส าหรับ
การอุปโภคบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
120 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

1,328,800 

53 วางท่อส่งน้ าดิบ หมู่ที่ 7  
ต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

วางท่อส่งน้ าดิบ ชนิด PVC ขนาด  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ชั้น 8.5  
ยาว 4,810 เมตร และจุดโผล่ขนาด 2 นิ้ว 
จ านวน 120 จุด พร้อมติดตั้งประตูน้ า
เหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 250 มิลลิเมตร 
จ านวน 4 ตัว และบอ่ประตูน้ า  
จ านวน 4 บ่อ พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ  
ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 2 ปูาย 
(ตามแบบของทางราชการ) 

6,541,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาขัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
ด้วยการวางท่อส่งน้ าดิบ พร้อมติดตั้งประตูน้ าเหล็ก 
เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร ได้แก่ มังคุด 
ทุเรียน เงาะ มะยงชิด และส าหรับการอุปโภคบริโภค 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 200 คน ประชาชน 
2,000 คน ผู้ประกอบการ 150 ราย และวิสาหกิจ
ชุมชน 20 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

6,541,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ขุดสระน้ าสาธารณะ
ประโยชน ์หมู่ที่ 5  
ต าบลเขาน้อย   
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ขุดสระน้ าขนาดปากสระกว้าง 95 เมตร  
ยาว 75 เมตร ลึก 7 เมตร  
ก้นกวา้ง 74 เมตร ก้นยาว 54 เมตร   
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,223 
ลูกบาศก์เมตร รวมขุดลอกล าราง 
ความยาวประมาณ 100 เมตร และ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 9 ต้น 

3,746,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการขุด
สระน้ าสาธารณะประโยชน ์เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ า
ส าหรับการเกษตรของชุมชน ได้แก่ ทุเรยีน มังคุด 
ขนุน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,300 ครัวเรือน 
และเกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 

3,746,000 

55 ก่อสร้างโรงสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์หมู่ที่ 7  
ต าบลกระแสบน  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างโรงสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ ส าหรับด้าน
การเกษตร (หอถังน้ าขนาดแซมเปญ)  
1. ก่อสร้างหอถังสูงแบบถังเหล็กรูปทรงถ้วย
แชั่วโมงเปญ ขนาดฐานกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 3.50 เมตร ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 12 เมตร   
2. โครงเหล็กยึดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 
ขนาดกวา้ง 1.40 เมตร ยาว 2.40 เมตร  
สูง 2 เมตร 
3. รั้วตาข่ายเหล็กถกั ขนาดสูง 1.20 เมตร 
ยาว 36 เมตร   
4. เดินท่อน้ าดิบ ขนาดทอ่  PVC 2 นิ้ว 
ความยาว 3,279 เมตร  
5. ติดต้ังแผงโซล่าเซลล ์ขนาด 2,500 วตัต ์ 
1 ชุด   
6. ติดต้ังมอเตอร์ไฟฟูาสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด       

812,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระแสบน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างโรงสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์ 
ส าหรับการเกษตร อาท ิทุเรียน มังคุด เงาะ และ 
ลองกอง และการอุปโภคบริโภค กลุ่มเปาูหมายเป็น
เกษตรกร 60 คน และประชาชน 50 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 

812,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 29/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อระบายน้ า
ถนนสายเทศบาล2/2 
(ชุมชนหนองม่วง –  
อีสเทอร์น) 

ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาวรวม 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 2,080  
ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ า  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
ยาวรวม 1,040 เมตร มีบ่อพักทกุระยะ 
ทอ่ไม่เกิน 10 ท่อนหรือทุกมุมเลีย้วและทาง
แยกพรอ้มรางว ีหลังท่อมีฝาปิดบ่อพัก 
ชนิดฝาคอนกรีต ติดต้ังสัญญาณ 
ไฟจราจรปูายจราจร และตีเส้นจราจร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านฉาง) 

5,757,000 เทศบาลเมือง 
บ้านฉาง 

เทศบาลเมือง 
บ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ า 
เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวชายทะเลส าคัญ  
จ านวน 3 ชายหาด คือ ชายหาดน้ าริน ชายหาดพยูน 
และชายหาดพลา อีกทั้งเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและนักทอ่งเท่ียว 
4,000 คน และผู้ประกอบการ 100 ราย  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

5,757,000 

57 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวย ู 
(คลองรี ช่วงที่2)  
ชุมชนวัดชากลูกหญ้า  
ต าบลห้วยโปุง อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวย ูกวา้ง 6 เมตร สูง 2 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

5,400,000 เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อลดการ
พังทลายของคลองสาธารณะประโยชน ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ า รวมทั้งสนับสนุนด้าน
การเกษตรในพื้นที่ กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
800 คน และเกษตรกร 200 ครัวเริอน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

5,400,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 30/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ปรับปรุงถนนและระบบ
ระบายน้ า ถนนทางไผ่ 2 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4.00-8.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 695 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,760 ตารางเมตร  
พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาวประมาณ 1,390 เมตร  
และก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หลังท่อ 2 ข้าง 

6,660,000 เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ า เพือ่เชื่อมโยงสู่การท่องเท่ียวชุมชน 
และอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,000 คน  
ในพื้นที่เทศบาลนครระยอง  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

6,660,000 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเนินสวา่ง -  
หนองฆ้อ หมู่ที ่6  
ต าบลบางบุตร มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที ่7, 9  
ต าบลหนองบัว  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม
ส าเร็จรูป ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร 
ยาว 8 เมตร ชนิด 2 ช่องทางน้ า  
จ านวน 1 แห่ง 

10,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
อาทิ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สับปะรด พืชผัก 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

10,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 31/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวย ู 
(คลองเขาไผ่ ช่วงที่ 2) 
ชุมชนเขาไผ ่ 
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวย ูกวา้ง 5-6 เมตร สูง 2 เมตร  
ยาว 254 เมตร 

6,800,000 เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่องรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างดาดคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เพื่อลดการพังทลายของ
คลองสาธารณะประโยชน ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า รวมทั้งสนับสนุนด้านการเกษตร 
ในพื้นที่ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
2,900 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

6,800,000 

61 ซ่อมแซมคลองห้วยใหญ ่ 
(ข้างอู่ซ่อมรถอารี)  
คลองห้วยใหญ ่
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง   

ซ่อมแซมดาดคลองคอนกรีตเหล็กรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 4+5+4 เมตร  
ยาวประมาณ 509 เมตร 

4,566,000 เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่องรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการซ่อมแซมคลองห้วย
ใหญ่ เพื่อลดการพังทลายของคลองสาธารณะ
ประโยชน ์และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 
รวมทั้งสนับสนุนด้านการเกษตรในพื้นที ่
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร   
1,600 คน 500 ครัวเรอืน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดระยองแล้ว 
 

4,566,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 32/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมระบบระบายน้ า  
ซอยค าเจริญ ชุมชนหว้ยโปุง  
ต าบลห้วยโปุง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง         

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมระบบระบายน้ าซอยค าเจริญ  
กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร
และก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 250 เมตร พร้อมบ่อพัก  
คอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาเหล็กหล่อ 

1,583,800 เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่องรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ า  
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร
ให้กับเกษตรกร และการเดินทางของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  20 คน 
ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,583,800 

63 ติดต้ังเสาพร้อมโคมไฟฟูา
แสงสว่างกิ่งเด่ียว ชนิด LED 
90 วัตต์ (โซล่าเซลล์) 
บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พระพรรษา และ
หอประวัติเมืองแกลง 
จ านวน 10 ต้น (ชุมชนโพธิ์
เงินและชุมชนสุนทรโวหาร) 
เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาพร้อมโคมไฟฟูาแสงสว่างกิ่งเด่ียว
ชนิด LED 90 วัตต์ (โซล่าเซลล์) บริเวณ
สนามกีฬาเฉลิมพระเกยีรติ 80 พระพรรษา 
จ านวน 7 ต้น และบริเวณหอประวัติ  
เมืองแกลง จ านวน 3 ต้น  
รวมจ านวน 10 ต้น 

450,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เมืองแกลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ติดต้ังเสาพร้อมโคมไฟฟูา ซ่ึงเป็นบริเวณพื้นที่ของ
ชุมชนและเป็นแหล่งท่องเท่ียวในระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน  
อีกทั้งเป็นการสร้างความปลอดภัยใหก้ับประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 200 คน และ
ผู้ประกอบการ จ านวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

450,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 33/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ปรับปรุงถนนสายซอยภูผา
แดง หมู่ที่ 2  
บ้านห้วยทับมอญ   
ต าบลห้วยทับมอญ   
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,350.00 เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต   
หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
8,100.00 ตารางเมตร 

5,689,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อสนับสนุนการขนส่งทาง
การเกษตร เช่น ยางพารา ทุเรียน มังคุด และเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น 
เกษตรกร 1,200 คน และประชาชน 1,200 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

5,689,000 

65 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ถนนสายทรพัย์
เจริญ หมู่ที่ 2 บ้านมะเด่ือ 
ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาวรวม 1,300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รวมไหล่ทาง หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,100 
ตารางเมตร พร้อมทาสีเส้นจราจร 

6,565,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร เช่น สับปะรด ยางพารา 
ทุเรียน และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 52 คน  
ประชาชน 769 คน และผู้ประกอบการ 10 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

6,565,800 

66 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายคลองกระท้อน 
(เช่ือมต่อเทศบาลต าบล
ชุมแสง) รย.ถ (36-042)  
หมู่ที่ 3 ต าบลคลองไผ่ 
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต กว้าง 6  เมตร ยาว 850 เมตร 
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเป็นพื้นที่พาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
5,950 ตารางเมตร 

3,777,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร 
อาท ิทุเรียน มังคุด และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นเกษตรกร 1,100 คน 
และประชาชน 1,300 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,777,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 34/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมผนังกั้นน้ า  
คลองบึงต้นชัน (ดอนสะเดา)  
บ้านบึงต้นชัน หมู่ที่ 4  
ต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร จ านวน 1 ช่องระบายน้ า 
พร้อมผนังกั้นน้ า (ตามแบบของทางราชการ) 
และติดต้ังปูายประชาสัมพันธโ์ครงการ 

819,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ชากบก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ผนังกั้นน้ า เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร 
เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 109 คน 
และประชาชน 1,048 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

819,000 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนตะเคียนทอง - 
โปร่งช้าง หมู่ที่ 6  
ต าบลวังจันทร ์ 
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 860 เมตร  
หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางตามสภาพ)  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
5,160 ตารางเมตร 

4,457,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน ขนุน มังคุด 
ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 20 คน  
และประชาชน 600 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,457,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 35/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหัวเสม็ด หมู่ที่ 8 
บ้านถนนนอกต าบลเนินฆ้อ 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร  
ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังบด
อัดข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 2,800 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

3,590,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เนินฆ้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด กุ้ง 
ปลา ปู และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 1,000 คน และ
ประชาชน 1,000 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,590,000 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบายน้ า
คอนกรีต ชนิดรางยู ถนน
สายเทศบาล 1/1, 1/2, 1/3 
และ 1/4 ต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 6.00-8.00 เมตร ยาวประมาณ 
587.00 เมตร พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดรางยู ขนาดความกว้าง
ภายใน 0.60 เมตร พร้อมปูายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด) 

6,480,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านปลวกแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีต ชนิดรางยู  
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร อาทิ สับปะรด มันส าปะหลัง และ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,000 คน เกษตรกร 
100 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 1 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

6,480,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 36/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายสองพี่น้อง-
สมานมิตร หมู่ที่ 2  
ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง
จังหวัดระยอง       

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,238 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางตามสภาพ)  
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
7,428 ตารางเมตร 

5,597,840 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
สองสลึง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน มงัคุด และ
ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ และเป็นเสน้ทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
1,293 คน และพื้นทีก่ารเกษตร  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

5,597,840 

72 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองสนม-สุนทรภู่ 
หมู่ที่ 3, 12ต าบลวังหว้า 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6  เมตร ยาว 990 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
5,940 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร 

4,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหวา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน มงัคุด เงาะ 
ลองกอง และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,217 คน และ
เกษตรกร 1,217 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,800,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 37/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 3 สาย 13-15  
หมู่ที่ 1  
ต าบลนิคมพัฒนา  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 7  เมตร ยาว 427 เมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,989 ตารางเมตร 

2,313,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสนบัสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น สับปะรด มันส าปะหลัง 
ยาพารา และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 39,411 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

2,313,000 

74 ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
ระบบระบายน้ าสองฝ่ังซอย
เทศบาล 39 หมู่ที่ 3  
และหมู่ที่ 6 ต าบลส านักท้อน 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง  
คาบเกี่ยวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอ้น  
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6  
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว495.00 เมตร พร้อมบ่อพกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.40x1.40 เมตร 
ความยาวรวม 990.00 เมตร พร้อมเท
คอนกรีตหลังท่อกว้าง 1.40 เมตร  
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว 495.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,970.00 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร  
พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด 1.40 x 1.40 เมตร ความยาวรวม 
990.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ
กว้าง 1.40 เมตร พร้อมระบบระบายน้ า 
 

6,291,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ส านักท้อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
ระบบระบายน้ า เพื่อสนับสนุนการขนส่งทาง
การเกษตร เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และ
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 3,700 คน และเกษตรกร 925 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

6,291,200 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 38/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ปรับปรุงถนนสายแหลมยาง
ด้วยผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 3  
บ้านแหลมยาง ต าบลน้ าคอก 
อ าเภอเมืองระยอง   
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนสายแหลมยางด้วยผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 1,900.00 เมตร ผิวจราจร  
หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ย
กว่า 11,400.00 ตารางเมตร 

3,930,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
น้ าคอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนสายแหลมยางด้วยผิวลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสนับสนุนการขนส่งทาง
การเกษตร เช่น ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 
คน และเกษตรกร 1,000 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,930,000 

76 ปรับปรุงผิวจราจร (Overray) 
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายมาบสองสลึง - 
หนองหว้าหมู่ที่ 9  
ต าบลบางบุตร  
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนลาดยางพราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600  
ตารางเมตร (ตามแบบของทางราชการ)  

3,711,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบุตร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงผิวจราจร (Overray) พาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร  
เช่น ยางพารา สับปะรด มังคุด ทุเรียน มัน
ส าปะหลัง และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุม่เปูาหมายเป็นประชาชน 900 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,711,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 39/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยคลองคุ้ม รย.ถ.
52028 หมู่ที่ 5 ต าบลพลง
ตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ  
0.50 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 7,250 ตารางเมตร 

5,421,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลงตาเอี่ยม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ยางพารา และผลไม้ต่างๆ และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
400 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

5,421,900 

78 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า สายสระแกว้-332 
หมู่ที่ 3 บ้านสระแกว้ รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ 62-
005 ต าบลส านักท้อน 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 385.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,876.95 ตารางเมตร,ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
1.00 เมตร คุณภาพชั้น 3 พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวมบอ่พักไม่น้อยกว่า 385.00 
เมตร โดยมีจ านวนบ่อพกัไม่น้อยกวา่ 39.00 
บ่อ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก, 
งานตีเส้นจราจรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
134.40 ตารางเมตร 
 

3,935,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักท้อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร 
เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
400 คน และเกษตรกร  400 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

3,935,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหนองกบ-ยายดา 
หมู่ที่ 2, 3, 11 
ต าบลตะพง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  
ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,995.00  
ตารางเมตร (ตามแบบของทางราชการ)       

1,282,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น มังคุด เงาะ ลองกอง 
และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,000 คน และ
เกษตรกร 3,000 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,282,000 

80 พัฒนาสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานเพื่อรองรับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงถนนสู่
แหล่งท่องเที่ยวทุ่งโปรงทอง 
หมู่ที่ 7 ต าบลปากน้ ากระแส 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

- ก่อสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต  
หนา 0.05  เมตร ขนาดกวา้ง 6.00- 3.50 
เมตร ยาว 1,442.74 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 7,796.59 ตารางเมตร  
 - ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
ยาว 98.00 เมตร 
 - ก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 2.50 -6.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และงาน
พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152.50 ตารางเมตร 

4,450,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ปากน้ าประแส 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนสู่แหล่งท่องเท่ียวทุ่งโปรงทอง เพื่อ
สนับสนุนการท่องเท่ียวทุ่งโปรงทอง การขนส่งทาง
การเกษตร เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และเปน็เส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
2,809 คน เกษตรกร  150 คน ผู้ประกอบการ  
78 ราย และกลุ่มวิสาหกจิชุมชน จ านวน 2 กลุ่ม 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

4,450,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ 
ต่อจากของเดิม (บ้านครูต๊ิด 
ดนตรีไทย) ไปออกถนนมาบ
ใหญ่ ซอย 7 (ชุมชนหนอง
แตงโม) ต าบลทางเกวยีน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างและปรับปรุงถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 
0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5.50-6.00  
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 606 เมตร หรือพืน้ที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,611.50 ตารางเมตร 
พร้อมท่อลอด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
ความยาวไม่น้อยกวา่ 7.00 เมตร  
จ านวน 2 จุด 

2,774,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เมืองแกลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เพือ่สนับสนนุการขนส่ง
ทางการเกษตร เช่น ยางพารา ทุเรียน มังคุด และ
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 50 คน เกษตรกร 15 คน 
ผู้ประกอบการ 2 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,774,000 

82 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตถนนสาธารณะ 
สายหนองโพรง ซอย 5  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองโพรง  
ต าบลทางเกวียน  
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร ยาว 948.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 
การก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,688.00  
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร  
รายละเอียดตามแบบทีก่ าหนด 

3,442,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทางเกวียน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ล าไย ข้าวโพด และ
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 600 คน เกษตรกร 20 คน และ
ผู้ประกอบการ จ านวน 10 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,442,900 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สามัคคีซอย 1 หมู่ที่ 1  
ต าบลละหาร  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,650 ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ปูาย 

2,820,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ล าไย ขา้วโพด และ
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 600 คน เกษตรกร 20 คน และ
ผู้ประกอบการ 10 ราย  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,820,700 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมระบบระบายน้ า 
สายเทศบาล 6 ซอย 1  
(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 ต าบลพลา 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,800 ตารางเมตร พร้อมระบบ
ระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร  
ยาว 300 เมตร รวม 2 ฝั่ง รวม 600 เมตร 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลพลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบ
ระบายน้ า เพื่อการขนส่งทางการเกษตร อาทิ  
มันส าปะหลัง มะมว่ง และการสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 12,113 คน และ
เกษตรกร 130 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,300,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 43/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนสาย 19   
(บางบ่อ-อมตะ)  หมู่ที่ 5 
ต าบลมาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย  
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาบยางพร 

2,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมาบยางพร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ยางพารา  
มันส าปะหลัง สับปะรด และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 6,000 คน 
เกษตรกร 36 คน และผู้ประกอบการ 75 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,500,000 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมระบบระบายน้ า
ศูนย์การเรียนรู้ และ
ท่องเที่ยวปุาชายเลน  
บริเวณ ที่ได้รับอนุญาตท า 
ประโยชน์ในเขต ปาุไม้ ฯลฯ  
หมู่ที่ 7 ต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ระบบระบายน้ า จ านวน 1 แห่ง  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.60 - 6.50 เมตร ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
512.44 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ า  
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (มาตรฐาน
อุตสาหกรรม) ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร จ านวน 74 เมตร  
ก่อสร้างบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมฝาปิดขนาด งานรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 71.60 
เมตร หนา 0.60 เมตร และงานทางเท้าคัน
หินส าเร็จรูป ปูกระเบือ้งซีเมนต์  
ความกวา้งรวม 1.10 เมตร ยาว 80 เมตร   
 

830,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เนินพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ า เพื่อเป็นเส้นทาง
เช่ือมโยงเข้าไปสู่แหล่งท่องเท่ียวชุมชน คือ สะพาน
ทางเดินศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน ต าบลเนินพระ 
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ ชายหาดแสง
จันทร์ ชายหาดสุชาดา กลุ่มเปาูมหมายเป็น
ประชาชน 15,000 คน เกษตรกร และ 
นักท่องเที่ยว 5,000 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

830,300 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 44/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมรางระบายน้ า 
สายปลาปุน ต าบลเชิงเนิน 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้างประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 682.50 ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ า จ านวน 1 ข้าง  
ยาวประมาณ 195 เมตร 

936,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เชิงเนิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย
น้ า เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เช่น 
ทุเรียน เงาะ ลองกอง ยางพารา และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
1,500 คน เกษตรกร 500 คน และผู้ประกอบการ 
500 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

936,500 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแหลมเหียง-หนอง
ตาพิน หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง
ตะพาน อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 7,200 ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐานของทางราชการ) 

5,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะพาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ยางพารา มังคุด 
ทุเรียน และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,300 คน เกษตรกร 
1,000  คน และผู้ประกอบการ 10 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พรอ้มด าเนินการได้ทันที 
 

5,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 45/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ก่อสร้างถนนพาราแอส 
ฟัลท์ติก สายประแสร-์เขา
จุก หมู่ที ่2, 7, 8 และ 10  
ต าบลทุ่งควายกิน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายประแสร์ -เขาจุก หมู่ที่ 2,7,8 และ  
10 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 
1.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร 

6,120,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งควายกิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก เพื่อการขนส่งทาง
การเกษตร อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด และสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
และเกษตรกร 250 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

6,120,000 

90 ปรับปรุงขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย1, 2, 3, 4 หมู่ที่ 5, 3, 4 
ต าบลแม่น้ าคู้  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
ซอย 3 หมู่ที่ 3 โดยการขยายไหล่ทางขนาด
กว้างข้างละ 3.00 เมตร (2 ข้าง) ยาว 2,930 
เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,580 ตารางเมตร  
งานไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

5,600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่น้ าคู้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาท ิยางพารา 
สับปะรด รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว
ชุมชน  อาท ิโครงการพระราชด าริที่อ่างเก็บน้ าดอก
กราย การท่องเท่ียวชุมชนต าบลแม่น้ าคู้ และ
อ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
3,500 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

5,600,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 46/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย กิโลเมตรที่ 4 - 
ตีนเนิน ต าบลหนองละลอก  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,470.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,820.00  
ตารางเมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ตามแบบของทางราชการ 

6,563,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองละลอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ขาวนาปี นาปรัง 
สับปะรด มันส าปะหลัง ทุเรียน มังคุด ลองกอง 
มะม่วง มะพรา้ว ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
3,224 คน และเกษตรกร 325  คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

6,563,000 

92 ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองปรือ -
หนองแฟบ หมู่ที่ 14  
ต าบลกระแสบน   
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
2,263.00 ตารางเมตร  
(รวมพื้นที่ขยายผิวจราจรทางเชื่อมเข้า - ออก) 

1,352,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระแสบน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน 
มังคุด ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 150 คน 
และเกษตรกร 130 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,352,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 47/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านวังแขยง หมู่ที่ 5  
ถึง บ้านระเวิง หมู่ที ่3 
(เลียบอ่างเก็บน้ าหนองปลา
ไหล) ต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 988  เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,904 ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

4,995,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลวกแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เช่น สับปะรด 
ยาพารา พืชผกัผลไม้ และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 18,500 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,995,000 

94 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3,9  
ต าบลกะเฉด อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ปรับรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00-6.00 เมตร ระยะทาง  
1,784.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,783.00 ตารางเมตร 

4,499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเฉด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการขนส่ง
ทางการเกษตร อาทิ มังคุด ลองกอง ทุเรียน 
ยางพารา และสัญจรของประชาชน กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน 5,537 คน และเกษตรกร 1,100 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,499,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 48/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านสาย
เลียบคลองน้ างูหมู่ที่ 2 
บ้านคลองน้ างู  
ต าบลบ้านค่าย  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 852.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,260.00  
ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
ประติมากรรม จ านวน 19 ต้น  

4,880,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านค่ายพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน มงัคุด 
ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน  
เกษตรกร 1,000 คน และผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดงบประมาณสนับสนุนการติดตั้งเสาไฟฟูา
ประติมากรรม จ านวน 1,502,600 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 3,377,400 บาท  
 

3,377,400 

96 ขยายผิวจราจร ซอย 1  
(ช่วงบริเวณทางแยกถนนสาย 
13) ชุมชนสาย 13 พัฒนา 
หมู่ที่ 2 ต าบลนิคมพัฒนา  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

ขยายผิวจราจรหนา 0.15 เมตร  
กว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ  
60 เมตร ฝั่งซอย 1 (11-13) และ 
ยาว 30 เมตร ฝั่งซอย 1 (13-15) 
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 607 ตารางเมตร 

906,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
มาบข่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการขยายผวิจราจร  
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร อาท ิ สับปะรด มันส าปะหลัง 
ยางพารา และอ านวยความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 300 คน 
เกษตรกร  200 คน และผู้ประกอบการ 10 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

906,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 49/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

97 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายศรีนครินทร์  
ซอย 4 หมู่ที่ 6 เช่ือมสาย 
บ้านแลง 34  
(ซอยคลองอินทรีย์ -  
เฉลิมพระเกียรติ) หมู่ที ่7  
ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 7,800 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
บดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ 
พื้นที่ไหล่บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,300 
ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ  
(ตามแบบของทางราชการ) 

4,580,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนบัสนุนการขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน 
มังคุด เงาะ และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,500 คน เกษตรกร 
2,300 คน และพื้นทีก่ารเกษตร  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,580,000 

98 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตถนนสายซอยชาก
มันเทศ หมู่ที่ 3  
ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้างประมาณ 6.00 เมตร  
ยาวประมาณ 1,525 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 9,150 ตารางเมตร 
(ตามแบบของทางราชการ) 

5,992,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพนานิคม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร เช่น สับปะรด ยางพารา 
มันส าปะหลัง และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 979 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

5,992,800 

99 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสาย บ้านกรอก-หนอง
ฆ้อ (รหัสสายทาง รย.ถ.34-
034) บ้านชากกอไผ่ หมู่ที่ 1 
ต าบลชากบก อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง    

ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.05  
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 7,620 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
(ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

2,920,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ชากบก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เพื่อสนับสนนุการขนส่ง
ทางการเกษตร เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด กล้วย ขนุน 
ยาพารา และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,501 คน และ
เกษตรกร 149 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,920,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 50/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย กฤษณา -หนอง
ค้อ และปรับปรุงถนน สาย
เนินสมบูรณ์ - หนองเสม็ด
แดง หมู่ที่ 8 บ้านสามแยก-
หมู่ที่ 2 บ้านเนินสมบูรณ์
และหมู่ที่ 9  
บ้านหนองเสม็ดแดง  
ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,100.00 ตารางเมตร 
2. ปรับปรุงถนนแอสฟัสคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยปูแอสฟัสคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 912.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,560.00 ตารางเมตร   

5,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย และปรับปรุงถนน เพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เงาะ ทุเรยีน มังคุด 
ยางพารา และการสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และ
เกษตรกร 800 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

5,000,000 

101 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนอก - คลอง
สามต าบล หมู่ที ่6 ต าบล
ชากโดน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 548 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 2,192 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลชากโดน 

1,162,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชากโดน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร เช่น มะพร้าว ยูคาลิปตัส 
มะม่วง กุ้ง ปูด า ปลา และเป็นเส้นทางสญัจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,280 คน 
และเกษตรกร 356 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,162,000 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเทศบาล 4 ซอย 
10 หมู่ที่ 4 ต าบลพลา 
อ าเภอบา้นฉาง จังหวัด
ระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 468 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,106 
ตารางเมตร 

1,684,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลพลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการขนส่งทาง
การเกษตร อาทิ มันส าปะหลัง มะม่วง และสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
12,113 คน และเกษตรกร 130 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

1,684,800 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 51/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  
พร้อมวางท่อระบายน้ าข้าง
ร้านสะพรั่งภัณฑ์ (ชุมชนโพธิ์
ทอง) ต าบลทางเกวยีน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร   
ช่วงที่ 1 กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 95 เมตร หรือพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 570 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพักน้ าคอนกรตี 
เสริมเหล็กทุกระยะ 10 เมตร รางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างขา้งละ 1.00 เมตร  
ทั้ง 2 ข้าง      
ช่วงที่ 2 กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 110 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 550 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.60 เมตร บ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กทุก
ระยะ 10 เมตร รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ทั้ง 2 ข้าง        
                                  

1,929,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เมืองแกลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน พร้อมวางท่อระบายน้ า เพื่อเป็นเส้นทาง
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่  
แม่น้ าประแส (การล่องเรือ/ล่องแพ ชมธรรมชาติปุา
ชายเลน ชมหิ่งห้อย วิถีชีวิตริมแม่น้ าประแส 
หมู่บ้านปากน้ าประแส) ทุ่งโปรงทอง และอนุสรณ์
เรือรบหลวงประแส อีกทั้งอ านวยความสะดวกใน
สัญจรให้กับประชาชน กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน 
100 คน และผู้ประกอบการ 2 ราย  
ในพื้นที่เทศบาลต าบลเมืองแกลง  
22. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 

1,929,000 

104 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมรางระบายน้ า
ถนนสายหนองซิมสิว- 
โรจนะ-หินโค่ง หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองบัว อ าเภอ 
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 810 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 4,860 ตารางเมตร  
พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู ปากรางกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 340 เมตร 
สองข้างทางพร้อมฝาปิด (ตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว) 

4,950,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย
น้ า เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เช่น 
มังคุด ทุเรียน สับปะรด มันส าปะหลัง ยางพารา 
อ้อย พืชผักสวนครัว  และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 6,193 คน 
เกษตรกร 500 คน ผู้ประกอบการ จ านวน 250 ราย 
และวิสาหกิจชุมชน จ านวน 20 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,950,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 52/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแถวริมคลอง
ชลประทาน ซอย 1, ซอย 3, 
และซอย 4 หมู่ที่ 4  
บ้านคลองยายล้ า  
ต าบลบ้านค่าย  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร  ยาว 844.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,188.25 ตารางเมตร 

2,508,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านค่ายพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน มงัคุด 
ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุม่เปูาหมายเป็นประชาชน 1,200 คน เกษตรกร 
1,100 คน และผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,508,500 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รย.ถ.52021 สาย
อินทรีย์ - คลองไผ่ในพื้นที่
ต าบลพลงตาเอี่ยมหมู่ที ่7 
ต าบลพลงตาเอี่ยม  
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รย.ถ.52021 สายส านักอินทรยี์ - คลองไผ่ 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 417 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง  
ข้างละ 0.50 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 473 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ  
0.50 เมตร  ความยาวรวม 890 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
4,923 ตารางเมตร 

3,406,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลงตาเอี่ยม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 300 คน และ
เกษตรกร 350 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,406,600 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 53/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลอง 18 - ไร่
ก านันฮัว หมู่ที่ 3 ต าบลปุา
ยุบใน อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคลอง 18 - ไร่ก านันฮัว หมู่ที่ 3 ต าบล
ปุายุบใน อ าเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800  
ตารางเมตร 

3,979,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุายบุใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม มัน
ส าปะหลัง ออ้ย และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,182 คน 
และเกษตรกร 400 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,979,000 

108 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวธิี 
Pavement In Place 
Recycling) สายเจ้าแม่
กวนอิม - ชุมนุมใน -  
หน้าวัดคลองเขต  
หมู่ที่ 6 ต าบลปุายบุใน  
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวธิี Pavement In Place Recycling)  
สายเจ้าแมก่วนอิม - ชุมนุมใน – หน้าวดั
คลองเขต หมู่ที่ 6 ต าบลปุายุบใน อ าเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง กว้าง 7 เมตร  
ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,910 ตารางเมตร 

4,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุายบุใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โดยวธิี Pavement In Place Recycling)  
เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เช่น 
ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ผลไม้ และเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,185 คน และเกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 54/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาตลาดส านัก
ตาเสือ ต าบลชุมแสง  
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขา
ตลาดส านักตาเสือ กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร 

2,174,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ชุมแสง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ยางพารา ทุเรียน 
เงาะ ขนุน และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุม่เปูาหมายเป็นประชาชน 750 คน และ
เกษตรกร 50 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,174,000 

110 ปรับปรุงถนนแผ่นดินไท  
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านฉาง 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หนา 5 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 – 7.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 846.00 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,014.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบของทางราชการ) 

2,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านฉาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อการขนส่งทางการเกษตร 
ได้แก่ มันส าปะหลัง มะม่วง พุทรา และ 
การท่องเท่ียวชุมชนในอ าเภอบา้นฉาง อาทิ  
หาดพยูน หาดน้ าริน อกีทั้งอ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน และเกษตรกร 50 คน  
ในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านฉาง  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 55/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ปรับปรุงถนนพร้อมราง
ระบายน้ า ถนนสายเทศบาล 
5 หมู่ที่ 5 ต าบลพลา  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 650 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง
รางระบายน้ าและติดต้ังฝารางระบายน้ าใหม่ 
ความยาวรวม 2,000 เมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลพลา 

4,940,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลพลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ า เพื่อขนส่ง
สินค้าประมงและเกษตร ได้แก่ ประมงเรือเล็กบ้า
นพลา สวนเกษตรอินทรีย์บา้นพลา รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวใน
อ าเภอบา้นฉาง อาท ิวัดพลา (สถานที่ประดิษฐาน
ขององค์พระพุทธรูปหลวงพ่อโต และศาลพระเจ้า
ตากสินมหาราช) ชายหาดพลา สวนสาธารณะบ่อ
น้ าโบราณ (บอ่น้ าพระเจา้ตาก) และการสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
12,113 คน และเกษตรกร 130 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 
    

4,940,000 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยจันทรา-ทะเล  
หมู่ 1 ต าบลเพ อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
กว้าง 6 เมตร  ยาว 400 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,400 ตารางเมตร 

1,488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านเพ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว อาท ิ
หาดแม่ร าพึง และบ้านก้นอา่ว รวมทั้งอ านวยความ
สะดวกในการสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 5,000 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
  

1,488,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 56/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคองไผ่เชื่อม
เทศบาลต าบลชุมแสง  
(รย.ถ. 36-041) หมู่ที่ 1 
ต าบลชุมแสง มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที ่1 
เทศบาลต าบลชุมแสง 
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
3,990 ตารางเมตร 

3,109,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน มังคุด และ
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 1,174 คน และเกษตรกร 20 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,109,000 

114 ปรับปรุงถนนสายหนองตา
ขานด้วยผวิลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่2 
บ้านหนองตาขาน 
ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง   
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนสายแหลมยางด้วย 
ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 1,082.00 เมตร  
ผิวจราจร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  5,410.00  
ตารางเมตร 

1,960,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
น้ าคอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนสายหนองตาขานด้วยผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสนับสนุนการขนส่งทาง
การเกษตร เช่น ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,200 
คน และเกษตรกร 100 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,960,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 57/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย โขดตาล - ชาก
ไม้รวก (ระยะที่ 9) หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองละลอก  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3,900.00 ตารางเมตร ตามแบบที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ตามแบบของ
ทางราชการ 

3,397,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองละลอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ข้าว สับปะรด  
มันส าปะหลัง ทุเรียน มะม่วง มังคุด มะพร้าว 
ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 4,010 คน และ
เกษตรกร 224 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,397,000 

116 ปรับปรุงถนนสายชากคา 
หมู่ที่ 7 ต าบลชากพง  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงถนนสายสายชากคา โดยปูผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,500 ตารางเมตร 

1,975,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
สุนทรภู่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน 
เงาะ มังคุด และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 150 คน และ
เกษตรกร 150 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,975,700 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 58/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเนินฆ้อ 8/4  
หมู่ที่ 8 บ้านถนนนอก 
ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตรยาว 350.00 เมตร  
ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร  
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,400.00  ตารางเมตร 

2,156,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
เนินฆ้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 
กุ้ง ปลา ป ูและเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และ
เกษตรกร 1,000 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,156,000 

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า
รอบที่สาธารณะ หมู่ที่ 8 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 1,216 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 6,080 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร  
จ านวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01 กรมการปกครอง 

4,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร 
เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,688 คน 
และเกษตรกร 1,031 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,400,000 

119 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตซอยสามแยกน้ า
เป็น - น้ าใส 4 (ซอยลุง
เอียด) หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก
น้ าเป็น ต าบลน้ าเป็น  
อ าเภอเขาชะเมา จ ั
งหวัดระยอง 

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,588 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 9,528 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทาง
ตามสภาพ 

4,796,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าเป็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน มงัคุด 
ลองกอง ยางพารา และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 6,935 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,796,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 59/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายชากตะไคร้-เขา
ชากยาว หมู่ที่ 14  
ต าบลวังหวา้ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตรยาว 840.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,200 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ 
พร้อมวางท่อลอดกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(มาตรฐานอุตสาหกรรม) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร 3 แห่ง 
จ านวน 21 ท่อน 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหวา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ลองกอง และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 571 คน และ
เกษตรกร 300 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

3,300,000 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านสาย
คลองตาเอี้ยง -ชากน้ าลึก 
หมู่ที่ 3 บ้านกระบกขึ้นผึ้ง 
ต าบลบ้านค่าย อ าเภอ 
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง  
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 1,600.00 ตารางเมตร 

1,584,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านค่ายพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน 
การขนส่งทางการเกษตร เช่น ทุเรียน มงัคุด 
ยางพารา ปลา ไก่ หม ูและเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,300 คน 
เกษตรกร 1,200 คน และผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

1,584,500 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 60/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

122 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ชุมนุมตาเชย - พลงตาเอี่ยม 
หมู่ที่ 2 ต าบลวังจันทร์  
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 3 ต าบลพลงตาเอี่ยม 
อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง  

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร  
แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่  
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กรวมทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 6,900  
ตารางเมตร 

4,946,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร 
เช่น ทุเรียน ขนุน มังคุด ยางพารา และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
250 คน เกษตรกร 20 คน และผู้ประกอบการ 2 ราย  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,946,000 

123 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน
สาย อา่งเก็บน้ าเขางวงช้าง 
บ้านมาบตารอด หมู่ที่ 7 
ต าบลชากบก  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง    

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร  
หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 9,100 ตารางเมตร  
(ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

4,520,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ชากบก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เช่น เงาะ 
ทุเรียน ขนุน มังคุด กล้วย ลองกอง ยางพารา และ
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 833 คน และเกษตรกร 147 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

4,520,000 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเทศบาล 7  
ซอย 11 หมู่ที่ 7 ต าบลพลา 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 1,375 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลพลา 

2,940,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลพลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการขนส่งทาง
การเกษตร ได้แก ่มันส าปะหลัง มะม่วง และสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
10,213 คน และเกษตรกร 130 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,940,000 



 เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 61/61 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตรอกสมุทร  
หมู่ที่ 3 บ้านแหลมยาง 
ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง
หมู่บ้านรอยัลวิว กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 340.00 เมตร  
ผิวจราจร หนา 0.23  เมตร รวมพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,040.00 ตารางเมตร 

2,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
น้ าคอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา 
และอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
ชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และ
เกษตรกร 150 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
 

2,000,000 

รวม 125 โครงการ  404,390,520   401,805,820 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 1/72 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 

จังหวัดระยอง 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการปลูกพืชผัก 
สวนครัวเพื่อสร้างอาหาร
ปลอดภัยและความมั่นคง
ทางอาหารจังหวัดระยอง  

1. ถ่ายทอดความรู้การปลกูผักมาตรฐาน
ปลอดภัยและการจัดการผลผลิตสู่ผู้บริโภค 
(144,000 บาท) 
2. สนับสนุนวัสดุปัจจยัการผลิต อาทิ  
เมล็ดพันธุ์ผัก ปุย๋หมักหรือปุ๋ยเติมอากาศ 
บรรจุภัณฑ์ผัก (400,000 บาท) 

544,000 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การปลูกพืชผกัปลอดภยัเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
และจ าหนา่ย งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 

  

2 เพิ่มศักยภาพการผลิตผัก
อินทรีย์กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
เกษตรชีววิถ ีต าบลกะเฉด 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

1. ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการปลูก 
ผักอินทรีย ์
2. ก่อสร้างโรงเรือนผักอินทรีย์ ขนาดกวา้ง 
9 เมตร ยาว 90 เมตร ชนิดหลังคาโค้งคลุม
ด้วยพลาสตกิใส 1 หลัง (494,000 บาท) 
3. ส่งเสริมตลาด modern trade  
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

494,000 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์ งบประมาณทั้งหมด
เป็นการก่อสร้างโรงเรือนผักอินทรียแ์ละไม่ได้แสดง
รายละเอียดและแหล่งงบประมาณส าหรับกิจกรรม
การถ่ายทอดความรูก้ารปลูกผกัอินทรีย ์ไม่ได้แสดง
ถึงความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้ง
โพรงตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
กลุ่มเกษตรกร 
หมู่บ้านคชานุรักษ ์
บ้านเขาจันทร์  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

1. ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงผึ้ง (9,000 บาท) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงผึง้ 
(379,600 บาท) บรรจุภัณฑ์ในการเลี้ยงผึ้ง 
และสติ๊กเกอร์แบรนด์ (62,000 บาท) 

450,600 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพดา้นการเกษตรในการเลี้ยงผึ้งโพรง 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
อบรมที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 2/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาการผลิตปุ๋ยสั่งตัด 
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน  
ต าบลทุ่งควายกิน 2  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุย๋ 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุน 
เครื่องผสมปุ๋ย ขนาด 5 ถัง 1 เครื่อง 
(499,900 บาท) 

499,900 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผูด้้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิตปุ๋ย 
สั่งตัด งบประมาณทั้งหมดเป็นการซ้ือเครื่องผสมปุ๋ย
และไม่มีรายละเอียดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
การผลิตปุ๋ย ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการ
ด าเนินโครงการและการสร้างงานสร้างอาชีพที่
ชัดเจน 

  

5 ส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จังหวัดระยอง 

1. ถ่ายทอดความรู้   
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ประกอบดว้ย    
2.1 เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน 1 เครื่อง เครื่อง
สับย่อย 1 ตัว และเครื่องอัดก้อนเห็ด 1 
เครื่อง (81,320 บาท)  
2.2 สนับสนุนโรงเรือนผักยกแคร่ 10 
โรงเรือน (350,000 บาท) 
2.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าก้อน
เห็ดนางฟ้าภูฐาน อาท ิขี้เลื่อย ร าข้าวเจา้ 
ปูนขาวยิปซัมเชื้อเห็ด (31,120 บาท) 
 

462,440 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
การปลูกผักกินเองโดยไม่ใช้สารเคมี งบประมาณ
ทั้งหมดเป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิตและไม่มี
รายละเอียดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการด าเนิน
โครงการและการสร้างงานสร้างอาชีพทีช่ัดเจน 

  

6 ส่งเสริมอาชีพและเช่ือมโยง
เครือข่ายอาสาสมัคร 
เกษตรหมู่บ้าน 

1. อบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกผักสวน
ครัวและการใช้งานแอพพลิเคชั่นด้าน
การเกษตร ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
440 ราย (146,000 บาท) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชผักสวนครัว 
อาทิ เมล็ดพันธุพ์ืชผักสวนครัว ปุ๋ยเคมีสตูร 
16-16-16 (517,000 บาท) 
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหนา้ที่ 
70 คน (40,100 บาท) 
 
 
 
 
 
 

703,100 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบ่้านในการ
ใช้แอพพลิเคชั่นด้านการเกษตร ในการรวบรวมและ
รายงานข้อมูลพื้นฐานดา้นการเกษตรให้กับ
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และแจกปัจจยัการผลิตผักสวนครัว  
เพื่อใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน ไมไ่ด้แสดงถึง
ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการและการ
สร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 3/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมการตลาดเกษตร
อินทรีย์จังหวัดระยอง 

1. ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง  
ร่วมกับส านกังานเกษตรอ าเภอ ส ารวจ
ข้อมูลเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
จังหวัดระยอง 
2. ประชุมและพัฒนาเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์จังหวัดระยอง 2 ครั้ง 
3. พัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้าง
มูลค่า ประกอบด้วย กล่องบรรจภุัณฑ์  
ถังหมักแบบมีฝาปิด และน้ าตาลออ้ย  
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย ์ 
ด้วยการจัดท าฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ป้ายชื่อ
พร้อมเสา ป้ายผังฟาร์ม  และบอร์ดแสดง
นิทรรศการและองค์ความรู้ 
5. ประชาสัมพันธ ์ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ  
 

549,100 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การตลาดเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์ งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ไม่ได้แสดง
ถึงความเหมาะสมของการด าเนินโครงการและการ
สร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 

  

8 ส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่
เพื่อความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางอาหาร
จังหวัดระยอง 

1. เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบลส ารวจ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที ่
2. ถ่ายทอดความรู ้
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ประกอบดว้ย 
สนับสนุนโรงเรือนผักยกแคร่ พร้อมวัสดปุลูก 
(560,000 บาท) และเมล็ดพันธุ์ผักพืช 
สวนครัว (24,000 บาท) 

584,000 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
การปลูกผักยกแคร่ส าหรับบริโภคในครัวเรือนและ
จ าหน่าย งบประมาณทั้งหมดเป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและไม่มีรายละเอียดกจิกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของ
การด าเนินโครงการและการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ที่ชัดเจน 

  

9 ส่งเสริมการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าหญ้าหวาน 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

1. เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบล 
ส ารวจความตอ้งการของเกษตรกรในพืน้ที่ 
2. ถ่ายทอดความรู้ (8,300 บาท) 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3.1 โรงเรือนหญ้าหวาน 7 โรงเรือน 
(280,000 บาท)     
3.2 ต้นพันธุ์หญ้าหวาน (105,000 บาท)    
3.3 วัสดุปลูกหญ้าหวาน อาทิ มะพร้าวสับ 
แกลบดิน (65,100 บาท)     
3.4 บรรจุภัณฑ์ขวดแกว้ฝาทอง พร้อม
ออกแบบฉลาก (20,000 บาท) 

484,700 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
การผลิตและเพิ่มมูลค่าหญา้หวาน งบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิต ไม่ได้แสดงถึง
ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 4/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอม
ทองตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรบ้านค่ายคนดี 
ต าบลชากบก 

1. เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบลร่วมกบั
ส านักงานเกษตรจังหวัดส ารวจความ
ต้องการของเกษตรกร 
2. ถ่ายทอดความรู้ และวัสดุสนับสนุน
กิจกรรมสาธิต (12,660 บาท)     
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ ถุงกัน
กระแทก ถุงฟอยลห์่อกลว้ย ซองอลูมิเนียม
บรรจุกล้วย (474,500 บาท) 
4. สนับสนุนครุภัณฑ์ ประกอบดว้ย เครือ่ง
ทอดสูญญากาศพรอ้มสลัดน้ ามัน เครื่องซีล
สายพานแนวนอนพร้อมระบบไนโตรเจน 
เครื่องพิมพ์ลาเบทเจท ขนาด A3 พร้อม
เครื่องตัด (474,500 บาท) 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

1,259,590 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
การผลิตกล้วยหอมทอง งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การสนับสนุนปัจจยัการผลิตและครุภัณฑ์  
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน 

  

11 ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า 
OTOP ระยอง ในตลาด
ออนไลน ์

1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน 
ปี 2557 - 2563 และมีศักยภาพ สามารถใช้
สมาร์ทโฟนในการเข้าสู่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social network) 100 ราย    
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู ้
แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยให้กลุ่มเป้าหมาย
จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ฝึกปฏบิัติการ
ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และการเขยีน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Content) 
3. ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์  
 
 
 

636,000 จังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบออนไลน์ ด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของ
การด าเนินโครงการและการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 5/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 พัฒนาการขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐคนไทยยิ้มได้  
เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 

1. ประชุมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
แนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาการ
ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  
2. ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการฝึกอบรมและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน  
3 กิจกรรม ได้แก ่การท ากะปิ การท าปุย๋ 
เติมอากาศ และการท าไข่เค็ม  
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด าเนินงานโครงการ
พัฒนาขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม
ได้ 2 แห่ง โดยการสนับสนุนวัสดอุุปกรณ์ 
8 รายการ  

384,900 จังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐ งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในตลาดประชารัฐ ไม่ได้แสดง
ถึงความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ 

  

13 ฝึกอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติให้กับนกัศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษา  
(หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปีสุดท้าย 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย) 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภาย 
ในอาคาร ระดับ 1  

912,000 จังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 17 ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ใหก้ับนักศึกษา 
งบประมาณในการอบรมค่อนข้างสูง ไมไ่ด้แสดงถึง
ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ส่งเสริมและยกระดับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ระยอง 

1. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการสร้างช่องการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนทาง
ออนไลน์ 120 ราย   
2. พัฒนาและยกระดับบริการการทอ่งเที่ยว
ชุมชนสูม่าตรฐานการท่องเท่ียวไทย 80 คน 
และศึกษาดูงานแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบ  
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
ท่องเที่ยว 120 คน  
4. ฟื้นฟูการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  
5. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเท่ียว (FAM Trip) การน าเสนอ
สินค้าทางการท่องเท่ียวชุมชนของจังหวดั
ระยอง ผ่านสื่อ/ทวัร์ เอเจ้น/บล็อกเกอร/์
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว/ผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  
6. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน น าเสนอ
แนวคิด (Concept) รูปแบบ (Theme) และ
แผนการปฏบิัติงาน (Timeframe) ของการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
7. กิจกรรมจัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจังหวัดระยอง น าเสนอแนวคิดการจัด
งาน (Concept) และรูปแบบ (Theme) 
น าเสนอการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ในจังหวัดระยอง 
 

14,000,000 จังหวัดระยอง ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ พัฒนา
มาตรฐานการท่องเท่ียว พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
ท่องเที่ยว จัดงานการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  
การจัดกิจกรรม FAM Trip การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์สือ่มวลชนลงพื้นที่ท่องเท่ียว และ 
จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดงาน
ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อมวลชน บล็อกเกอร์  
อินฟลูเอนเซอร์ ยูทูปเบอร์ และจัดงานแสดงสินค้า 
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินโครงการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ส่งเสริมและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าท่องเที่ยว
ชุมชนจังหวัดระยอง 

การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า
ท่องเที่ยวชุมชน 10 ชุมชน และมีช่องการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการมากขึ้น  

1,500,000 จังหวัดระยอง ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการด าเนิน
โครงการและการสร้างงานสร้างอาชีพทีช่ัดเจน 

  

16 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพและวิถีชีวิต
ชุมชน อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

1. การฝึกอาชีพ อาหารเพื่อสุขภาพ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
3. การฝึกอบรมการผสมน้ ามันหอมระเหย
ชั้นสูงจากสมุนไพรเพื่อสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะตัว 
4. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด 
5. การบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพวิถีเกษตรชุมชน จังหวัดระยอง 

1,500,000 จังหวัดระยอง ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ไม่ได้แสดงถึง
ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ 

  

17 พัฒนาเกษตรยุคใหม ่
ด้วยวิทยาการภูมิสารสนเทศ
ในการบริหารพื้นที่สวน
ทุเรียนแบบแม่นย ารองรับ
ชีวิตใหม่ (New Normal) 
ในจังหวัดระยอง 

อบรมการบริหารจัดการพื้นที่สวนทุเรียน
แบบแม่นย า (Durian's Farm Management 
Information System : FMIS) โดย
ประยุกตว์ิทยาการภูมิสารสนเทศ 100 คน  

497,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ระยะสั้นแบบเฉพาะ เพื่อเตรียมการเกษตรกรแห่ง
อนาคตในการบริหารจัดการพื้นที่สวนทเุรียนแบบ
แม่นย า (FMIS) กิจกรรมการฝึกอบรมไม่ชัดเจน 
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการด าเนิน
โครงการและการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
อบรมที่ชัดเจน  
 

  

18 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
มาบยางพร ซอย 18 หมู่ที่ 2 
ต าบลมาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณมาบยางพร ซอย 18 หมู่ที่ 2  
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 842 เมตร 

450,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
มาบยางพร ซอย 9 หมู่ที่ 1 
ต าบลมาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง   

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณมาบยางพร ซอย 9 หมู่ที่ 1  
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง  ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 720 เมตร          

382,300 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

20 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอยดิเรก 
หมู่ที่ 3 ต าบลนิคมพัฒนา 
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยดิเรก หมู่ที่ 3 ต าบลนิคมพฒันา 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 
110 มิลลิเมตร PN6 ยาว 808 เมตร          

418,600 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

21 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย
เทศบาล 39/1 หมู่ที่ 3 
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยเทศบาล 39/1 หมู่ที่ 3 
 ต าบลส านักทอ้น อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN 6 ยาว 426 เมตร และ ท่อ HDPE 160 
มิลลิเมตร PN6 ยาว 57 เมตร 

359,300 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

22 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณบ้านธาร
ทิพย์ – บ้านสวนตะกาด  
หมู่ที่ 6 ต าบลพลา  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณบ้านธารทิพย์ – บ้านสวนตะกาด  
หมู่ที่ 6  ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง  ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 980 เมตร    

456,400 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยสมชาญ หมู่ที ่2  
ต าบลพนานิคม  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง  

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยสมชาญ หมู่ที ่2 ต าบลพนานิคม 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 953 เมตร      

462,700 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

24 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยบุญน าหมู่ที ่3  
ต าบลพนานิคม  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยบุญน า หมู่ที่ 3 ต าบลพนานคิม 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 808 เมตร      

439,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

25 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยบ้านสวนตะกาด หมู่ที่ 
6 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยบ้านสวนตะกาด หมู่ที่ 6 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ท่อ HDPE 160 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 588 เมตร  

459,600 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

26 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ถนนบูรพพัฒน์สนามกีฬา - 
ร้านก๋วยเต๋ียวไก ่หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านฉาง  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณถนนบูรพาพัฒน์สนามกีฬา -  
ร้านก๋วยเต๋ียวไก ่หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านฉาง 
อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE 160 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 596 เมตร     

460,100 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยทุ่งต้นเรียบ หมู่ที่ 4 
ต าบลมาบขา่  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง  

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
 บริเวณซอยทุ่งต้นเรียบ หมู่ที่ 4  
ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 322 เมตร และ ท่อ HDPE 160 
มิลลิเมตร PN6 ยาว 113 เมตร 

362,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

28 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
หนองตะเคียน ซอย 2  
หมู่ที่ 7 ต าบลส านักท้อน 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง  

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณหนองตะเคียน ซอย 2 หมู่ที่ 7  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 562 เมตร       

338,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

29 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 1 
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 1  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 737 เมตร 

338,200 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

30 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ถนนหน้าวัดมาบข่า -  
สาย 36 หมู่ที ่4  
ต าบลมาบขา่  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณถนนหน้าวัดมาบข่า - สาย 36  
หมู่ที่ 4 ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 160 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 570 เมตร 

438,100 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ถนนหน้าวัดมาบข่า -  
หนองผักหนาม หมู่ที่ 4 
ต าบลมาบขา่  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณถนนหน้าวัดมาบข่า - หนองผักหนาม 
หมู่ที่ 4  ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 160 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 510 เมตร 

393,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

32 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยยาคูลท์ สาย 13 หมู่ที่ 1 
ต าบลมะขามคู่  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยยาคูลท์ สาย 13 หมู่ที่ 1 
 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 850 เมตร 

420,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

33 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ถนนสายชากหมาก -  
คลองลึก หมู่ที่ 2  
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณถนนสายชากหมาก - คลองลึก  
หมู่ที่ 2 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 730 เมตร 

356,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

34 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ถนนเทศบาล 35 หมู่ที่ 6 
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณถนนเทศบาล35 หมู่ที่ 6  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 1,002 เมตร 

485,400 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยเทศบาล 5 หมู่ที ่5 
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 5  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 800 เมตร 

376,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

36 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยรูท 15 หมู่ที่ 7  
ต าบลนิคมพัฒนา  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยรูท 15 หมู่ที่ 7  
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 เมตร  
PN6 ยาว 740 เมตร 

398,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

37 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยหมอต่าย หมู่ที ่6  
ต าบลนิคมพัฒนา  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยหมอต่าย หมู่ที ่6  
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 800 เมตร 

404,300 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

38 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยเทศบาล 6 หมู่ที ่6 
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง  

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 6  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 950 เมตร 

451,400 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยเทศบาล 41/5 หมู่ที่ 3 
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง  

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยเทศบาล 41/5 หมู่ที่ 3  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 850 เมตร 

400,600 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

40 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยนครินทร์ หมู่ที่ 1  
ต าบลมะขามคู่  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยนครินทร์ หมู่ที่ 1 ต าบลมะขามคู่ 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE  
110 มิลลิเมตร PN6 ยาว 711 เมตร 

377,200 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

41 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ซอยหนองกวาง - 
ทอง ทรานสปอร์ต หมู่ที ่5   
ต าบลมาบขา่  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยหนองกวาง - ทอง ทรานสปอร์ต 
หมู่ที่ 5  ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 493 เมตร 

251,100 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

42 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า
ถนนเลียบคลองชลประทาน 
1 ต าบลเชิงเนิน  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า  
ถนนเลียบคลองชลประทาน 1 ต าบลเชิงเนิน 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE ขนาด 225 มิลลิเมตร ยาว 306 
เมตร 

408,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า  
ถนนสมุทรคงคา  
ซอยปากคลอง  
ต าบลเชิงเนิน  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า  
ถนนสมุทรคงคา ซอยปากคลอง  
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE ขนาด 110 
มิลลิเมตร ยาว 264 เมตร 

210,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

44 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 
ซอยบุญเหลือ ต าบลเชิงเนิน 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า  
ซอยบุญเหลือ ต าบลเชิงเนิน  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาว 
1,250 เมตร 

934,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

45 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า
ถนนสายตาลหมู ่-  
หนองตาเส่ียง  
ต าบลหนองตะพาน  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า  
ถนนสายตาลหมู ่- หนองตาเส่ียง  
ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE ขนาด 160 
มิลลิเมตร ยาว 650 เมตร 

487,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

46 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 
ถนนนายายเรือน -  
หนองตาเส่ียง หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองตะพาน  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า  
ถนนนายายเรือน - หนองตาเสี่ยงหมู่ที่ 2 
ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE ขนาด 160 
มิลลิเมตร ยาว 660 เมตร 

489,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 
ถนนเลียบคู - บ้านเกาะ - 
หนองตาเส่ียง หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองตะพาน  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า  
ถนนเลียบคู - บ้านเกาะ - หนองตาเสี่ยง  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย 
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE  
ขนาด 110 มิลลิเมตร ยาว 753 เมตร 

462,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

48 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า
ถนนทางเข้าวัดเกาะ หมู่ที ่1 
ต าบลหนองตะพาน  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าถนนทางเข้า 
วัดเกาะ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองตะพาน  
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE  
ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาว 678 เมตร 

489,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

49 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า
ซอยเหนือวัดเกาะ หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองตะพาน 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 
ซอยเหนือวัดเกาะ หมู่ที่ 1  
ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE  
ขนาด 110 มิลลิเมตร ยาว 720 เมตร 

489,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

50 วางท่อขยายเขตประปา  
ถนนบ้านเกาะ - บ้านเกา่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองตะพาน  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตประปา  
ถนนบ้านเกาะ - บ้านเกา่ หมู่ที่ 1  
ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย 
 จังหวัดระยอง ท่อ HDPE  
ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาว 600 เมตร 

464,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 วางท่อขยายเขตน้ าประปา 
บริเวณถนนหนองยายอิน 
ซอย 4 - ถนนในไร่ ต าบลเพ 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณถนนหนองยายอิน ซอย 4 –  
ถนนในไร่ ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 160 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 365 เมตร 

459,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาปากน้ าประแสร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

52 วางท่อขยายเขตน้ าประปา 
บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 – 
ถนนในไร่ ต าบลเพ  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 – ถนนในไร่ 
ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ท่อ HDPE 160 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 365 เมตร 

458,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาปากน้ าประแสร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

53 วางท่อขยายเขตน้ าประปา  
บริเวณถนนสายวโนภาส – 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แกลง อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณถนนสายวโนภาส –  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง  
ต าบลเแกลง อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 160 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 390 เมตร 

462,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาปากน้ าประแสร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

54 วางท่อขยายเขตน้ าประปา 
บริเวณถนนก้นอ่าวซอย 2 
ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณถนนก้นอ่าวซอย 2 ต าบลเพ  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE 160 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 630 เมตร 

465,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาปากน้ าประแสร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ยกระดับมาตรฐานสินค้า
ประมงและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการประมง 
จังหวัดระยอง  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดบั
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการประมง 40 คน  
(536,000 บาท) 
2. ส่งเสริมมาตรฐาน GAP หอยแมลงภู่ 
พร้อมค่าสารเคมีและค่าวิเคราะห์ตวัอยา่ง 
73 ฟาร์ม (438,000 บาท) 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอาหารทะเล
แปรรูป โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมค่าวัสดุทีใ่ช้ใน
การทดลองและทดสอบ (722,000 บาท) 

1,696,000 จังหวัดระยอง ส านักงานประมง 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
ยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง และพฒันา
ศักยภาพผู้ประกอบการประมง กิจกรรมการ
ด าเนินการไม่ชัดเจนและงบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การสนับสนุวัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้แสดงถึงความ
เหมาะสมของการด าเนินโครงการและการสร้างงาน
สร้างอาชีพที่ชัดเจน  

  

56 จัดวางตาขา่ยปอ้งกัน
แมงกะพรุนพิษและ
แมงกะพรุนกล่อง  
ป้ายประชาสัมพันธแ์ละชุด
ปฐมพยาบาลชายหาด 
สวนสน ระยะทาง 100 
เมตร 

จัดวางตาขา่ยปอ้งกันแมงกะพรุน  
ขนาดอวนไม่ต่ ากว่า เบอร์ 20 มีความยาว 
100 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์แมงกะพรุน  
1 ชุด และชุดปฐมพยาบาล 1 ชุด  

700,000 จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดวางตา
ข่ายปอ้งกันแมงกะพรุนพิษและแมงกระพรุนกล่อง 
เพื่อสร้างความปลอดภยัให้กบันักท่องเทีย่ว  
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ และความเชือ่มโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน  

  

57 จัดท าอวนป้องกันขยะ 
ในแนวปะการังเพื่อการ
อนุรักษ์และเพิ่มรายได้  
ให้ชุมชน จังหวัดระยอง 

จัดท าอวนโปลีขนาดตา 2.5 นิ้ว  
มีความยาว 1,800 เมตร ความลึกของอวน
ขึ้นอยู่กบัความลึกของน้ า,ทุ่นโฟมแบบเส้น 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ยาว  
1.8 เมตร ทุ่นไข่ปลา แท่งปูนส าหรับถว่ง 
ตีนอวน,เชือก แนวปะการังเปาะบาง  
พื้นที่เกาะมันใน ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

850,000 จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท าอวน
ป้องกันขยะในแนวปะการัง เพื่อการอนรุักษ์แนว
ประการังและเกิดความสวยงามให้กับนกัท่องเที่ยว 
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการและความเชือ่มโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 18/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 พัฒนาและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
เพื่อเช่ือมโยงการทอ่งเที่ยว
ถนนยมจินดา 

1. การสาธิตการท าอาหารเมนูพื้นถิ่น เช่น 
อาหารคาว ขนมไทยโบราณ และเครื่องดื่ม
สมุนไพรต่างๆ  
2. การสาธิตกาบหมากใส่อาหารและ
ทดแทนถุงพลาสติก, สาธิตการท ากระทง 
3. การสาธิตการสร้างจุลินทรีย์ดินหอม  

255,570 เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงการท่องเที่ยว 
ถนนยมจินดา โดยการจัดงาน Event ทีไ่ม่ได้ระบุ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการด าเนินการ 

  

59 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรูด้้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ พร้อมการ
ขับเคลื่อนด้านการตลาด เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการ 100 ราย (210,000 บาท) 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม
ให้กับผู้ประกอบการ 25 ผลิตภัณฑ์ 
(1,220,000 บาท) 

1,430,000 จังหวัดระยอง ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม งบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการจา้งเหมาด าเนินการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการ
ด าเนินการและความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 19/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 การใช้หลักรุกขกรรม
บ ารุงรักษาต้นสนทะเล  
แนวชายหาดสวนสน 

1. ส ารวจ ประเมินสภาพ จัดท าบัญชีและ
ปริมาตรไม้ของต้นสนทะเลและต้นไม้อื่นไม้
ตลอดแนวพื้นที่ชายหาดสวนสน พร้อมทั้ง
จัดท าเครื่องหมายก ากับแต่ละต้น และจดัท า
แผนภาพโครงสร้างทางด้านตั้งของป่า
ชายหาด (Profile Diafram) 
2. ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งสด และลดทอน 
ความสูง ต้นสนทะเล และต้นไม้อื่น โดยใช้
รถเครน และจ้างรุกขกรที่มีความช านาญ 
เพื่อตัดแต่งกิ่ง และจ้างแรงงานในพื้นที่เก็บ
กิ่งไม้ที่ตัด พร้อมทั้งท าความสะอาดพื้นที่ 
ระยะทาง 2,700 เมตร (ไม่น้อยกว่า 422 
ต้น) และจัดท าบัญชีเนื้อไม้ที่สามารถใช้
ประโยชน์ได ้
3. ตัดต้นไม้ที่ตายแล้ว หรอืก าลังจะตาย  
(ไม่สามารถฟื้นฟูได้) ออกจากพื้นที่ 

1,500,000 จังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบ ารุงรักษา
ต้นสนทะเลแนวชายหาดสวนสน ไม่ได้แสดงถึง
ความเหมาะสมของการด าเนินการและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

61 เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ า
ระดับชาติ (บึงส านักใหญ่)  

จ้างเหมาผลิตกล้าไม้ท้องถิ่น 100,000 กล้า 
อาทิ กฤษณา กระบก กระพี้ กันเกรา กะพ้อ 
ขนุนป่า แคนา ชะมวง แต้ว ตะแบก  
ประดู่ป่า พะยอม  

1,000,000 จังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พื้นทีชุ่่มน้ า  
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 20/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย  
จังหวัดระยอง เพือ่พัฒนา 
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ในการส่งเสริม ฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชน (โดยน า
4DNA มาร่วมในการจัดท า
ผลิตภัณฑ์)   

1. ประชุมระดมความคิดในการส ารวจ
ชุมชน/ผู้ประกอบการที่สนใจ และมี
ศักยภาพให้พัฒนาตอ่ยอดผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of 
Thailand: CPOT)  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู ้
แก่ชุมชน/ผู้ประกอบการ ในการฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การเขียน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Content) และ 
การน าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในเว็ปไซต์ 
4. จัดท าเว็ปไซต์ในการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์
ทางวัฒนธรรม                 
5. จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
6. ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์  

2,221,800 จังหวัดระยอง ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) มีลักษณะที่
ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้ว ไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ตามคู่มือการเสนอโครงการ  

  

63 ยกระดับส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
บวร On Tour ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. จัดท าภาพรวมด้วยระบบ AR Scan 
ชุมชนคุณธรรม 15 แห่ง  
2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยว เป็นระบบ AR scan จ านวน  
15 แห่ง  
3. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
โครงสร้างเหล็กกล่องชุบซิงค์มีหลังคาคลุม
เป็นเมทัลชีท หน้าจั่วบ้านทางไทยพร้อม
กรอบอลูมิเนียมและติดกระจกบานเล่ือน  
  

2,105,000 จังหวัดระยอง ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเท่ียววัฒนธรรมด้วย
ระบบ AR Scan ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ และความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 Rayong Space พัฒนา
ช่องทางการตลาดออนไลน์
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
จังหวัดระยอง 

1. Facebook Fanpage Rayong Space 
มีการน าเข้าขอ้มูล/เนื้อหา อย่างน้อยเดือน
ละ 15 ชุดข้อมูล  
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  
3. ช่องทางการจ าหนา่ยสินค้าในกลุ่ม 
Facebook โดยเชิญชวนผู้ประกอบการ
ลงทะเบียนเพื่อจ าหนา่ยสินค้า ควบคู่กบัการ
ส่งเสริม และจูงใจให้ผู้ประกอบการโพสขาย
สินค้าอย่างต่อเนื่อง  
4. สรุปผลการด าเนินงานรายเดือน และ
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

300,000 จังหวัดระยอง ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ด้วยการจัดจ้างท าข้อมูล
และเนื้อหา ส่งเสริมการขายผ่าน Facebook  
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการด าเนินการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 22/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 พัฒนาพิพธิภัณฑ์สุนทรภู่ 
เพื่อยกระดับเป็นอุทยาน 
การเรียนรู้สุนทรภู่  
ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์ 
จังหวัดระยอง  
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

จัดกิจกรรม ณ อาคารพพิิธภัณฑ์สุนทรภู่ 
จ านวน 3 โซน  
โซนที่ 1  
(1) บรรยายเร่ืองราวเกี่ยวกับการเดินทาง
ของ ท่านสุนทรภู่ และ นายพุฒิผู้ติดตาม 
(หุ่นขี้ผึ้ง)   
(2) ด้านชีวประวัติ   
(3) ด้านผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่ โดยใช้ 
AR SCAN   
(4) การบรรยายเนื้อหาสาระผ่านจอ LCD 
พร้อมติดตั้งระบบ 1 ชุด  
โซนที่ 2  
(1) เส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่สู่เมือง
ระยอง  
(2) หมุดกวีสุนทรภู ่  
(3) ภาพเขยีนฝาผนังผลงาน 24 เร่ือง พร้อม
ตัวอักษรบรรยายเป็นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ AR SCAN  
(4) การบรรยายเนื้อหาสาระผ่านจอ LCD 
พร้อมติดตั้งระบบ 5 ชุด  
โซนที่ 3  
(1) ภาพสัญลกัษณ์ยูเนสโกพร้อมอักษร
บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ AR SCAN  
(2) หุ่นที่ท าด้วยเรซ่ิน  
(3) ชุดหุ่นกระบอก ซ่ึงเป็นชุดหุ่นละคร
ขนาดเล็ก  
(4) การบรรยายเนื้อหาสาระผ่านจอ LCD 
พร้อมติดตั้งระบบ 1 ชุด 

3,829,000 จังหวัดระยอง ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
อาคารพิพธิภัณฑ์สุนทรภู่ ยกระดับเป็นอุทยานการ
เรียนรู้สุนทรภู่ ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์ ดว้ยระบบ AR 
Scan และ หน้าจอ LCD พร้อมระบบติดตั้ง  
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและจ าเป็นความ
เร่งด่วนของการด าเนินการ และความเชือ่มโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 23/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66  ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
ชายฝั่ง เกาะมันใน (สมเด็จ
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะ
มันใน จังหวัดระยอง) 

ติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ ขนาด 30 กิโลวัตต์  
พร้อมติดตั้ง ประกอบดว้ย  
1. แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 330 วัตต์ 
2. เครื่องแปลงไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์  
3. Power Optimizer  
4. Energy Meter  
5. หม้อแปลงกระแส  
6. จอแสดงผล LED 55 นิ้ว  
7. อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี  
8. แบตเตอรี่แบบลิเธียม ขนาดความจ ุ75 
Kwh พร้อมอุปกรณ์  

4,100,000 จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ได้แสดงถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ และความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

67 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ชุมชนต าบลตาขัน  
หมู่ที่ 4 ต าบลตาขัน  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หรอื 
มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หรอื 
มีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ขนาด 1.20x2.40 จ านวน 2 ป้าย  

3,627,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาขัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน 
การก่อสร้างอาคารใหม่และไม่ชัดเจนในแนวทางใน
การบริหารจัดการ ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสม
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ และ
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

68 ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน
พร้อมห้องน้ าและ 
ลานจอดรถบริเวณ 
ท่าตาเทือง หมู่ที่ 2  
ต าบลวังหวา้  
อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน 384  
ตารางเมตร ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  
เสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ห้องน้ า
แยกคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 1 หลัง 

4,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหวา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารร้านค้าชุมชนพร้อมห้องน้ าและลานจอดรถ
ใหม่ ไม่ชัดเจนในแนวทางการบริหารจัดการ  
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 24/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผัก 
กางมุ้ง เพื่อการเกษตร 
ปลอดสารพิษ  
ภายในเขตเทศบาลต าบล
บ้านค่ายพัฒนา  
ต าบลบ้านค่าย  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร เสาสูง 3.00 เมตร 20 ชุด 
และ โครงเหล็ก ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร เสาสูง 3.00 เมตร 6 ชุด 

3,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านค่ายพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
โรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง ไม่ได้แสดงถึงความ
เหมาะสมของการด าเนินการ และการเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพอยา่งชัดเจน 

  

70 ปรับปรุงศาลากลุ่มประมง 
เรือเล็กเป็นศูนย์การเรียนรู้
ประมงพื้นบ้าน หมู่ที ่4 
ต าบลเนินพระ  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

สร้างแหล่งเรียนรู ้เกี่ยวกบัการท าประมง 
โดยปรับปรุงอาคารโครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียว 
กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3.90 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100  
ตารางเมตร 

1,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลเนินพระ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ศาลากลุ่มประมงเรือเล็กให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ประมงพื้นบ้าน ไม่ชัดเจนในแนวทางการบริหาร
จัดการ ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและความ
จ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ และความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

71 ส่งเสริมและสนับสนุน 
การปรับปรุงภูมิทัศน์  
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ต าบลสองสลึง 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง       

1. การก่อสร้างปรับปรุงบริเวณบันไดทางขึ้น
พระองค์ใหญ่ ปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ
ด้านหน้า และงานบูรณะทาสีพระองค์ใหญ่  
2. การก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ ขนาด 
6.00x9.65 เมตร สูง 3.00 เมตร จ านวน 1 
หลัง   
3. การก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 
6.00x30.00 สูง 2.50 เมตร จ านวน 1 หลัง 

5,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลสองสลึง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ปรับปรุงบริเวณบันไดทางขึ้นพระองค์ใหญ่ ปรับ
พื้นที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้า บูรณะทาสี
พระองค์ใหญ่ ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ และ
ก่อสร้างโรงจอดรถ ภายในวัดเขาบ่อทอง  
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 25/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างปรับปรุง ภูมิทัศน ์
สู่แหล่งท่องเที่ยว และศึกษา
ธรรมชาติ ป่าชายเลน  
(ด้านทิศตะวันออกฝั่งทิศ
เหนือเช่ือม บรรจบฝั่งทิศใต้) 
หมู่ที่ 7 ต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

1.ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ (สะพาน
แขวนพื้นไม้) ขนาดกว้าง ประมาณ 2.00 
เมตร ยาวประมาณ 70.00 เมตร 1 แห่ง  
2.ก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณด้านหน้าและ 
ด้านหลังของสะพานแขวน กวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 2.50 เมตร 4 ศาลา  
3 .ก่อสร้างสะพานเดินไม้เน้ือแข็ง  
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 240.00 เมตร  
4.ก่อสร้างศาลาที่พักนักทอ่งเที่ยว  
ขนาดกวา้ง 5.60 เมตร ยาว 5.60 เมตร  
2 ศาลา 

4,999,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลเนินพระ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
สะพานศึกษาธรรมชาติ ศาลาที่พักบริเวณด้านหน้า
และด้านหลังของสะพานแขวน สะพานเดินไม้เน้ือ
แข็ง ศาลาที่พกันักท่องเที่ยว ไม่ได้แสดงถึงความ
เหมาะสมและความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ  

  

73 ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ที่เหมาะสม  
เพื่อการลดรายจ่ายและเพิ่ม
คุณภาพให้ผลิตภัณฑ์กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดระยอง 

1. รถสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อย 320 วัตต์  
จ านวน 26 ชุด  
2. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 
2x2 เมตร 26 ตู้ ขนาด 3x4 เมตร 5 ระบบ 
และขนาด 8x20 เมตร 2 ระบบ  

3,776,000 จังหวัดระยอง ส านักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยจัดซื้อรถสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ   

  

74 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อ
พัฒนาสู่เกษตรปลอดภยั
จังหวัดระยอง 

1. เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบลส ารวจ
ความต้องการของแปลงใหญ่ในพื้นที่ 
2.ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกรสมาชกิ
แปลงใหญ่/เกษตรกรในพื้นที่ 420 ราย 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดอุุปกรณ์ใน
การผลิตปุ๋ยหมกั อาทิ มูลวัว ปุ๋ยเคมีสูตร 
46-0-0  แกลบด า ร าละเอียด กากน้ าตาล  

7,642,600 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปจัจัยการผลิต 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต ไม่มีรายละเอยีดกิจกรรมการถา่ยทอด
ความรู้การผลิตปุ๋ย ไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นอยา่งชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 พัฒนาข้าวตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพือ่เพิ่มมูลค่า 
สินค้าเกษตร 
อ าเภอบา้นค่าย   
จังหวัดระยอง 

1. เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบลส ารวจ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที ่
2. ถ่ายทอดความรู ้
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ประกอบดว้ย  
1) สนับสนุนเครื่องอัดฟาง (395,000 บาท) 
2) สนับสนุนเครื่องซีลสุญญากาศ (30,000 
บาท) 
3) สนับสนุนถุงบรรจุภัณฑ์ (15,000 บาท) 
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

440,000 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
เพิ่มมูลค่าข้าว งบประมาณทั้งหมดเป็นการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต และไม่มีรายละเอียด
กิจกรรมการถา่ยทอดความรู้ ไม่ได้แสดงถึงความ
เหมาะสมของการด าเนินการและการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 

  

76 ส่งเสริมและพัฒนาตลาด
เกษตรกรจังหวัดระยอง 

1. ประชุมเครือข่ายตลาดเกษตรกรระดบั
อ าเภอ 
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์   
(1) สนับสนุนเต้นท์ ขนาด 3x3 เมตร 80 หลัง   
(2) สนับสนุนโต๊ะหน้าขาวขนาด 
75x180x75 เซนติเมตร จ านวน 80 ตัว  
(3) บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่แสดงให้เห็นถงึ 
อัตลักษณ์ตลาดเกษตรกร ขนาด 9x14 นิ้ว 
หนา 0.04 มิลลิเมตร 400 กิโลกรัม  
(4) เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ น้ าหนัก  
2.4 กิโลกรัม 160 ตัว  
(5) สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ตลาด
เกษตรกร ขนาด 2.4x4.8 เมตร 16 ป้าย  
(6) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด  
1.2x2.4เมตร พร้อมออกแบบ 8 ป้าย  
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

571,200 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ตลาดการเกษตร งบประมาณทั้งหมดเป็นการจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดตั้งตลาดการเกษตร  
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 27/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียว
วิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กับ
กิจกรรม กินชอ้ป ตากลม 
ชมหาดแบบคาร์บอนต่ า 

การขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดสมยัใหม่ 
โดยการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน ์
ไปสู่ออฟไลน์ ผ่านกลยุทธ์การจุดกระแส 
การท่องเท่ียวที่ชว่ยลดรอยเท้าคาร์บอน 
บอกเล่าเร่ืองราวโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงและ
อยู่ในกระแส (Influencers) เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามายังในพื้นที ่

3,500,000 จังหวัดระยอง ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ด้วยการจา้งเหมาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียววิถึใหม่ 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ  

  

78 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว 
ตามรอยเส้นทางเดินทัพ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จังหวัดระยอง 

พัฒนาการท่องเท่ียว นวัตวิถ ีเส้นทางพระ
เจ้าตากสินจังหวัดระยอง และเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าดว้ย Digital 
marketing และ Off-line marketing  

2,000,000 จังหวัดระยอง ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวเชิงประวัตศิาสตร์ ด้วย
การจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ 
วิถีชีวิตชุมชน ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ  

  

79 เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
เสริมสร้างรายได้ชุมชน
จังหวัดระยอง ภายใต้
แนวคิดชีวิตวิถีใหม ่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

อบรมเครือข่ายเยาวชนและผูป้ระกอบการ 
ในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และการสร้างรายได้จากการน า
ขยะมูลฝอยและสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้
ประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ 
อุปกรณ์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้า เป็น
แบบอยา่งในการงดใช้โฟมบรรจุอาหารและ
ลดการใช้ถุงพลาสติก 

1,800,000 จังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
อบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนพิทักษ์สิง่แวดล้อม 
และผู้ประกอบการร้านค้าในการลดปัญหาจากขยะ
มูลฝอย ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการ
ด าเนินการและการสร้างงานสร้างอาชีพที่ชัดเจน 
อีกทั้งควรใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 พัฒนาสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี
ของประชาชน  
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
รย.1003 แยกทล. 3  
บรรจบ ทล. 3471  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟนวัตนกรรม 
หลอด HPS 150 W แบบกิ่งเด่ียว สูง 9.00 
เมตร 127 ดวงโคม ระยะทาง 3.802 
กิโลเมตร  
จุดที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+646 - กิโลเมตรที่ 
2+146 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 
จุดที่ 2 กิโลเมตรที่ 6+944 - กิโลเมตรที่ 
8+193 ระยะทาง 1.249 กิโลเมตร 
จุดที่ 3 กิโลเมตรที่ 8+610 - กิโลเมตรที่ 
9+663 ระยะทาง 1.053 กิโลเมตร  

7,000,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

81 พัฒนาสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี
ของประชาชน  
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
รย.4009 แยกทางหลวง
หมายเลข 3574  
บ้านเจ็ดลูกเนิน  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟนวัตนกรรม 
หลอด HPS 150 W แบบกิ่งเด่ียว สูง 9.00 
เมตร 82 ดวงโคม ระยะทาง 2.460 
กิโลเมตร ช่วง กโิลเมตรที่ 8+495 - 
กิโลเมตรที่ 10+955     

2,970,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

82 พัฒนาสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี
ของประชาชน  
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
รย.4006 แยกทางหลวง
หมายเลข 3143 -  
บ้านหนองสนม  
อ าเภอบา้นค่าย, นิคมพัฒนา
, เมือง จังหวัดระยอง  

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟนวัตนกรรม 
หลอด HPS 150 W แบบกิ่งเด่ียว สูง 9.00 
เมตร 127 ดวงโคม ระยะทาง 3.810 
กิโลเมตร  
จุดที่ 1 กิโลเมตรที่ 5+933 - กิโลเมตรที่ 
6+923 ระยะทาง 0.990 กิโลเมตร 
จุดที่ 2 กิโลเมตรที่ 9+200 - กิโลเมตรที่ 
12+020 ระยะทาง 2.820 กิโลเมตร  

5,100,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 29/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 พัฒนาสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี
ของประชาชน 
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
รย.4022 แยกทล. 3471 - 
บ้านเขาลอย อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟนวัตนกรรม 
หลอด HPS 150 W แบบกิ่งเด่ียว สูง 9.00 
เมตร 88 ดวงโคม ระยะทาง 2.640 
กิโลเมตร  
จุดที่ 1 กิโลเมตรที่ 1+480 - กิโลเมตรที่ 
3+910 ระยะทาง 2.430 กิโลเมตร 
จุดที่ 2 กิโลเมตรที่ 5+470 - กิโลเมตรที่ 
5+680 ระยะทาง 0.210 กิโลเมตร 

6,810,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

84 พัฒนาสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี
ของประชาชน  
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
รย.1012 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 -  
บ้านทุ่งอ้ายบ้า  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก ชุดไฟ
กระพริบเตือนอัจฉริยะ เพื่อลดอุบัติเหต ุ6 
แห่ง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร  
จุดที่ 1 กิโลเมตรที่ 1+395 - กิโลเมตรที่ 
1+695 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร  
จุดที่ 2 กิโลเมตรที่ 3+620 - กิโลเมตรที่ 
3+920 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 3 กิโลเมตรที่ 6+100 - กิโลเมตรที่ 
6+400 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 4 กิโลเมตรที่ 10+675 - กิโลเมตรที่ 
10+975 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 5 กิโลเมตรที่ 12+990 - กิโลเมตรที่ 
13+290 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 6 กิโลเมตรที่ 22+450 - กิโลเมตรที่ 
22+750 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร         
 
 
 
      

4,500,300 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 30/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 
งานติดต้ังอุปกรณ์เตือนรถ
เข้าสู่ทางแยก รย.4058  
แยกทางหลวงหมายเลข 
3138 บรรจบทางหลวง
หมายเลข 344  
อ าเภอบา้นค่าย วังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก  
ชุดไฟกระพริบเตือนอัจฉรยิะ  
เพื่อลดอุบัติเหตุ 6 แห่ง ระยะทาง 1.8 
กิโลเมตร  
จุดที่ 1 กิโลเมตรที่ 1+395 - กิโลเมตรที่ 
1+695 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 2 กิโลเมตรที่ 3+620 - กิโลเมตรที่ 
3+920 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 3 กิโลเมตรที่ 6+100 - กิโลเมตรที่ 
6+400 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 4 กิโลเมตรที่ 10+675 - กิโลเมตรที่ 
10+975 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 5 กิโลเมตรที่ 12+990 - กิโลเมตรที่ 
13+290 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 6 กิโลเมตรที่ 22+450 - กิโลเมตรที่ 
22+750 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร              

2,970,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

86 อ านวยความปลอดภยั  
และปรับปรุงจุดเสี่ยง
อันตราย รย.4034  
แยกทางหลวงหมายเลข 
3191 - นิคมสร้างตนเอง 
สาย 11 อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก  
ชุดไฟกระพริบเตือนอัจฉรยิะเพื่อลด
อุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุ จ านวน 7 แหง่  
ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 
จุดที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+830 - กิโลเมตรที่ 
1+130 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร  
จุดที่ 2 กิโลเมตรที่ 2+850 - กิโลเมตรที่ 
3+150 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 3 กิโลเมตรที่ 3+860 - กิโลเมตรที่ 
4+160 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 4 กิโลเมตรที่ 6+870 - กิโลเมตรที่ 
7+170 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 5 กิโลเมตรที่ 8+870 - กิโลเมตรที่ 
9+170 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 6 กิโลเมตรที่ 10+870 - กิโลเมตรที่ 
11+170 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 7 กิโลเมตรที่ 12+940 - กิโลเมตรที่ 
13+240 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 

4,220,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 31/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน  
ในทางหลวงหมายเลข 36 
ตอนมาบข่า - ทับมา  
ช่วงกิโลเมตรที่ 38+160 - 
กิโลเมตรที่ 45+860  
(เป็นช่วงๆ) ต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 250 วัตต์ 
สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ดวงโคม 215 
ดวงโคม ระยะทางในพื้นที่ด าเนินการ 7.700 
กิโลเมตรเป็นช่วงๆ  

9,164,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงระยอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

88 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน  
ในทางหลวงหมายเลข 344 
ตอนคลองเขต - กระแสบน 
ช่วงกิโลเมตรที่ 65+530 - 
กิโลเมตรที่ 83+187  
(เป็นช่วงๆ) ต าบลป่ายุบใน 
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 250 วัตต์ 
สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ดวงโคม 226 
ดวงโคม ระยะทางในพื้นที่ด าเนินการ 
17.657 กิโลเมตรเป็นช่วงๆ  

9,604,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงระยอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

89 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน  
ในทางหลวงหมายเลข 344 
ตอนคลองเขต - กระแสบน 
ช่วงกิโลเมตรที่ 84+502 - 
กิโลเมตรที่ 94+324  
(เป็นช่วงๆ) ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 250 
วัตต์ สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ดวงโคม 
224 ดวงโคม ระยะทาง 9.822 กโิลเมตร
เป็นช่วงๆ  

9,536,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงระยอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 32/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ติดต้ังไฟส่องสว่างถนนสมุทร
เจดีย์ เช่ือมซอยราษฎร์บ ารุง 
11 อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาไฟส่องสว่างกิ่งเด่ียวสูง 9 เมตร 
พร้อมโคมไฟชนิดหลอดไฮเพรชเชอร์  
โซเดียม 250 วัตต1์16 ต้น ติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส 50 เควีเอ 2 ลูก  
พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมอื่น ๆ  

4,999,000 เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

91 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนน
ทางหลวงหมายเลข 3142 
สายบ้านแลง - ตะพง  
ช่วงบ้านก้นหนองหมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแลง  
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ
บ้านตะพงใน หมู่ที ่1  
ต าบลตะพง  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 22 ต้น 
ความสูง 9 เมตร แบบกิ่งเด่ียว พรอ้มชุดโคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดหลอด LED 120w 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 22 เควี 
ขนาด 30 เควีเอ ระยะทาง 650 เมตร  

1,849,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

92 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนน
ทางหลวงหมายเลข 3142 
สายบ้านแลง - ตะพง  
(ช่วงอู่ช่างเท่ง หมู่ที่ 1 -  
สระน้ าหนองพญาหมู่ที่ 2) 
ต าบลบ้านแลง  
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ
บ้านตะพงใน หมู่ที ่1  
ต าบลตะพง  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสูง 9 เมตร 
แบบกิ่งเด่ียว พร้อมชุดโคมไฟฟา้แสงสวา่ง 
ชนิดหลอด LED 120W 55 ต้น พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 22 เควี  
ขนาด 30 เควีอี ระยะทาง 1,628 เมตร  

3,391,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 33/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  
ถนน รย.ถ.10003  
สายบ้านตะเกราทอง -  
บ้านเขาวังม่าน  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสูง 9 เมตร
แบบกิ่งเด่ียว พร้อมชุดโคมไฟฟา้แสงสวา่ง 
ชนิดหลอด LED 120W  30 ต้น พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 22 เควี  
ขนาด 30 เควีเอ ระยะทาง 1,200 เมตร  

2,168,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

94 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  
ถนน รย.ถ.10022  
สายบ้านเจริญสุข -  
บ้านดอนส าราญ (ช่วงที่ 1) 
และ (ช่วงที่ 2) 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
ถนน รย.ถ.10022  สายบา้นเจริญสุข -  
บ้านดอนส าราญ (ช่วงที่ 1) และ (ชว่งที่ 2) 
โดยติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED 120 
วัตต์ ชนิดกิ่งโคมเด่ียว สูง 9 เมตร  
ไม่น้อยกวา่ 60 ต้น ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  
1 เฟส 2 สาย 22 เควี ขนาด 30 เควีเอ 
ระยะทาง 2,400 เมตร  

4,336,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

95 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะถนนรย.ถ.10023 
สายบ้านเนินพูนศิลป ์-  
บ้านโพธิ์ไทร อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
ถนน รย.ถ.10023 สายบ้านเนินพูนศิลป ์– 
บ้านโพธิ์ไทร โดยติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งหลอด 
LED 120 วัตต์ ชนิดกิ่งโคมเด่ียว สูง 9 เมตร 
ไม่น้อยกวา่ 30 ต้น ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  
1 เฟส 2 สาย 22 เควี ขนาด 30 เควีเอ 
ระยะทางรวม 1,200 เมตร  

2,168,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 34/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ าระยอง เพือ่
สนับสนุนการท่องเท่ียว
จังหวัดระยอง ศูนย์วิจยัและ
พัฒนาประมงทะเลระยอง 

1. จัดท าโครงหลังคาพื้นที่จอดรถด้านหน้า
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าระยอง ต าบลบา้นเพ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จ านวน 2 
งาน  
จุดที่ 1 ขนาดยาว 33.00 เมตร กวา้ง 6.00 
เมตร  
จุดที่ 2 ขนาดยาว 22.00 เมตร กวา้ง 6.00 
เมตร  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ าระยอง จ านวน 1 งาน  
ในพื้นที่ 20x1 เมตร  

1,564,900 จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าระยอง ประกอบดว้ย 
การจัดท าโครงหลังคาพื้นที่จอดรถและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ด้านหน้าสถานที ่ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสม
และความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ และ
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

97 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบ
นิเวศป่าต้นน้ า  
จังหวัดระยอง 

1. จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  
(ประกอบดว้ย ปรับพื้น ปูหญ้า พื้นที่ 3,200 
ตารางเมตร, จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
1 เส้นทาง ระยะทาง 200 เมตร และปรบั
ภูมิทัศน์ ด้วยการปลกูต้นไม้ประดับ โรยหิน 
เครื่องปั้นดินเผา โคมไฟ ฯลฯ)   
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ 
(ประกอบดว้ย แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่ง
เรียนรู้ฯ และแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางปั่น
จักรยานเขายายดา 50,000 ฉบับ, ป้ายพันธุ์
ไม้และรายละเอียดสรรพคุณ ขนาด 25 X30 
เซนติเมตร 50 ป้าย และปา้ยสื่อความหมาย
พร้อมชุดติดต้ัง ขนาด 160 X 200 
เซนติเมตร 20 ป้าย และขนาด 60X 80 
เซนติเมตร 20 ป้าย)      
3. กิจกรรมจ้างเหมาเพาะพันธุ์กลา้หญ้าแฝก  
100,000 กล้า 

975,000 จังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ าภายในสถานีวิจยั
ต้นน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย  
การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
และจ้างเหมาเพาะพันธุ์กล้าหญ้าแฝก ไม่ได้แสดงถึง
ความเหมาะสมและความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 35/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา  
บริเวณซอยเทียนทอง  
หมู่ที่ 3 ต าบลนิคมพัฒนา
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยเทียนทอง หมู่ที่ 3  
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 571 เมตร 

361,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

99 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณ 
ถนนเทศบาล 5 ซอย 16  
หมู่ที่ 5 ต าบลพลา  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 16 หมู่ที่ 5 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร PN6 ยาว 1,010 
เมตร 

465,600 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

100 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณแม่น้ าคู้
ซอย 5 สาย 22 หมู่ที ่4 
ต าบลแม่น้ าคู้  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณแม่น้ าคู้ซอย 5 สาย 22 หมู่ที่ 4  
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 160 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 620 เมตร 

458,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และ 
ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

101 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย
องอาจ หมู่ที่ 1  
ต าบลพนานิคม  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยองอาจ หมู่ที่ 1 ต าบลพนานคิม 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 
160 มิลลิเมตร PN6 ยาว 600 เมตร 

472,100 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 36/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

102 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย 
ขายไข่ หมู่ที่ 2   
ต าบลพนานิคม  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยขายไข ่หมู่ที่ 2  ต าบลพนานิคม 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 
110 มิลลิเมตร PN6 ยาว 751 เมตร 

394,900 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

103 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณถนน
หนองหว้า ซอยคอกววั 
เช่ือม ซอยมะมว่งป่า  
ชุมชนหนองหว้า  
ต าบลห้วยโป่ง  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณถนนหนองหว้า ซอยคอกววั  
เช่ือมซอยมะม่วงป่า ชุมชนหนองหว้า  
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 695 เมตร 

400,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้งบประมาณ
จากแหล่งอื่น 

  

104 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปาบริเวณ 
ซอยทรัพย์เจริญ  
ถนนเจริญพัฒนา  
ต าบลห้วยโป่ง  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยทรัพย์เจริญ ถนนเจริญพัฒนา 
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 689 เมตร 

413,900 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงานโดย
การประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้งบประมาณ
จากแหล่งอื่น 

  

105 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย
ราษฎร์บ ารุง ซอย 1/2  
ถนนสุขุมวิท13  
ชุมชนห้วยโป่ง  
ต าบลห้วยโป่ง  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยราษฎร์บ ารุง ซอย 1/2  
ถนนสุขุมวิท 13 ชุมชนหว้ยโป่ง  
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 390 เมตร 

215,700 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 37/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย
เสนาะ หมู่ที่ 6 ต าบลมะขาม
คู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยเสนาะ หมู่ที ่6 ต าบลมะขามคู่ 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 
110 มิลลิเมตร PN6 ยาว 874 เมตร 

452,200 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

107 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย
สุวรรณโพธิ์ หมู่ที ่5 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยสุวรรณโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลพลา 
อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง ท่อ HDPE 
110 มิลลิเมตร PN6 ยาว 585 เมตร 

369,900 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

108 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปาบริเวณเทศบาล 
48 หมู่ที่ 3 ต าบลส านักท้อน 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณเทศบาล 48 หมู่ที่ 3  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 950 เมตร 

445,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

109 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอยหว้ย
มะหาด 3 หมู่ที่ 7  
ต าบลบ้านฉาง  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยห้วยมะหาด 3 หมู่ที ่7 ต าบล
บ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 956 เมตร 

451,800 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณหมู่ที่
บ้านปรีเปรมวิลล่า หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านฉาง  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณหมู่ที่บ้านปรีเปรมวิลล่า หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง  ทอ่ PB 50 มิลลิเมตร  
SDR 13.5 ยาว 186 เมตร และ ท่อ HDPE 
110 มิลลิเมตร PN6 ยาว 516 เมตร 

482,600 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

111 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปาบริเวณซอยเรือน
ชมจันทร ์หมู่ที่ 6 ต าบลพลา 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยเรือนชั่วโมงจันทร์ หมู่ที ่6  
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE 160 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 554 เมตร  

440,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

112 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณถนน
เทศบาล 4 หมู่ที่ 5  
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 5  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 853 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 853 เมตร       

435,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

113 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา บริเวณ
ซอยหนองผักกูด หมู่ที่ 2 
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง  

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยหนองผักกูด หมู่ที่ 2  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 887 เมตร 

449,700 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

114 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย
เทศบาล35 หมู่ที่ 6  
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยเทศบาล 35 หมู่ที่ 6 ต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 800 เมตร 

370,700 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

115 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณถนน
หนองหว้า ซอย 1-เช่ือม 
สาย 36 ชุมชนหนองหวา้ 
ต าบลมาบตาพุด  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณถนนหนองหว้าซอย 1-เช่ือมสาย 36 
ชุมชนหนองหว้า ต าบลมาบตาพุด  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 1,000 เมตร 

452,100 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

116 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณถนน 
หัวน้ าตก ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณถนนหัวน้ าตก ต าบลมาบตาพุด  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 815 เมตร 

456,500 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

117 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณถนน
เทศบาลหน้าสนามกอล์ฟ 
เช่ือม ม.กันตะ หมู่ที ่6 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณถนนเทศบาลหน้าสนามกอล์ฟ  
เช่ือม ม.กันตะ หมู่ที ่6  ต าบลพลา อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง ท่อ HDPE 110 
มิลลเิมตร PN6 ยาว 640 เมตร       

338,600 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 40/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย
ประชุมมิตร 13 หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านฉาง  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา  
บริเวณซอยประชุมมิตร 13 หมู่ที่ 2  
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง ท่อ HDPE 110 มิลลิเมตร PN6  
ยาว 520 เมตร 

261,900 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

119 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอยนาโน 
หมู่ที่ 1 ต าบลมะขามคู่ 
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยนาโน หมู่ที่ 1 ต าบลมะขามคู่ 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 
110 มิลลิเมตร PN6 ยาว 390 เมตร 

214,400 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

120 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย 
พวงจันทร์ หมู่ที ่6  
ต าบลนิคมพัฒนา  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยพวงจันทร์ หมู่ที ่6  
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 730 เมตร 

361,200 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

121 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ย
น้ าประปา บริเวณซอย 
บ้านป้าจอ๊ย หมู่ที่ 1 
ต าบลมะขามคู่  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 
บริเวณซอยบ้านป้าจ๊อย หมู่ที ่1 
ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 110 มิลลิเมตร 
PN6 ยาว 360 เมตร 

207,800 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาบ้านฉาง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

122 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 
ถนนดอนจันทร์ - สวนหลาว 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ถนนดอน
จันทร์ - สวนหลาว หมู่ที ่1 ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร  
ยาว 600 เมตร 

457,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 41/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

123 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า
ถนนสายหนองตะพาน - 
หนองละลอก หมู่ที่ 3  
ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าถนนสาย
หนองตะพาน - หนองละลอก หมู่ที่ 3  
ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 
ขนาด 110 มิลลิเมตร ยาว 825 เมตร 

462,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

124 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า
ถนนสายชากมะหาด-ชากไผ ่
หมู่ที่ 1 ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ าถนนสาย
ชากมะหาด - ชากไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 
ขนาด 110 มิลลิเมตร ยาว 1,150 เมตร 

462,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

125 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 
ถนนสายชากกอไผ่ - ชากบก 
ต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ถนนสาย
ชากกอไผ่ - ชากบก ต าบลตาขัน  
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 
ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาว 570 เมตร 

480,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

126 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 
ถนนสายหนองละลอก 
(ศาลาร่มโพธิ์) -บา้นกระโหม 
ต าบลหนองละลอก  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ถนนสาย
หนองละลอก (ศาลาร่มโพธิ์) -บ้านกระโหม  
ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE 
ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาว 510 เมตร 

475,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

127 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 
ถนนสายสัตบรรณ - 
กิโลเมตรที่ 3 ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ถนนสาย
สัตบรรณ - กิโลเมตรที่ 3 ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร  
ยาว 720 เมตร 

492,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 42/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

128 วางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 
ถนนสายหลังป้อม หมู่ที่ 6 
ต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ถนนสาย
หลังป้อม หมู่ที่ 6 ต าบลตาขัน อ าเภอบา้น
ค่าย จังหวัดระยอง ทอ่ HDPE  
ขนาด 110 มิลลิเมตร ยาว 970 เมตร 

413,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

129 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ า ถนนสายต าบล
เชิงเนิน-ตาขัน ต าบลตาขัน 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

วางท่อประปาชนิด HDPE  
ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาว 2,018 เมตร 

2,106,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

130 งานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ า ถนนสายตาขัน-
วัดพังงายต าบลตาขัน 
อ าเภอบา้นค่าย   
จังหวัดระยอง 

วางท่อประปาชนิด HDPE  
ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาว 1,300 เมตร 

1,053,000 จังหวัดระยอง การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา การด าเนินงาน 
โดยการประปาสว่นภูมภิาค ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
และไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน อีกทั้งควรใช้
งบประมาณจากแหล่งอื่น 

  

131 พัฒนาสาธารณูปโภค 
ด้านไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิต 
ที่ดีของประชาชน 
กิจกรรมติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่าง รย.4023 แยกทล. 
3377 – บ้านคลองพระเจ้า  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟนวัตนกรรม 
หลอด HPS 150 W แบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร จ านวน 127 ดวงโคม 
ระยะทาง 3.810 กิโลเมตร ชว่งกิโลเมตรที่ 
2+643 - กิโลเมตรที่ 6+453 

6,900,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 43/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132 พัฒนาสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี
ของประชาชน กิจกรรม
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง รย.
4029 แยกทางหลวง
หมายเลข 3574   
บ้านคลองน้ าแดง  
อ าเภอบา้นค่ายปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟนวัตนกรรม 
หลอด HPS 150 W แบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร  จ านวน 100 ดวงโคม 
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ชว่ง  
กิโลเมตรที่ 4+130 - กิโลเมตรที่ 7+130 

5,210,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

133 อ านวยความปลอดภยั และ
ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 
รย.2051 แยกทางหลวง
หมายเลข 36 -  
นิคมสร้างตนเอง สาย 15  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก ชุดไฟ
กระพริบเตือนอัจฉริยะเพื่อลดอุบัติเหตุ  
จ านวน 3 แห่ง ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร  
จุดที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+400 – กโิลเมตรที่ 
0+700 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 2 กิโลเมตรที่ 6+830 – กโิลเมตรที่ 
7+130 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร  
จุดที่ 3 กิโลเมตรที่ 8+160 กิโลเมตรที่ 
8+460 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 

1,548,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงจุด
เส่ียงอันตรายด้วยการติดตั้งชุดไฟกระพริบ ไม่ได้
แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ 
และความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

134 ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 
งานติดต้ังอุปกรณ์เตือนรถ
เข้าสู่ทางแยก รย.4027  
แยกทางหลวงหมายเลข 
3191-นิคมสร้างตนเองสาย 
15 อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก ชุดไฟ
กระพริบเตือนอัจฉริยะเพื่อลดอุบัติเหตุ 
จ านวน 5 แห่ง ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร  
จุดที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+850 - กิโลเมตรที่ 
1+150 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 2 กิโลเมตรที่ 1+850 - กิโลเมตรที่ 
2+150 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 3 กิโลเมตรที่ 2+950 - กิโลเมตรท่ี 
3+250 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร  
จุดที่ 4  กิโลเมตรที่ 6+960 -กิโลเมตรที่ 
7+260 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 
จุดที่ 5 กิโลเมตรที่ 8+000 - กิโลเมตรที่ 
8+300 ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร 

2,980,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
จุดเสี่ยงอันตรายด้วยการติดตั้งชุดไฟกระพริบ  
ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

135 ติดต้ังโคมไฟประหยัด
พลังงานชนิดหลอด LED 
(นวัตกรรมไทย) ถนนสาย
เทศบาล 25 (ตอนที่ 2) 
25/1 หมู่ที่ 1 ต าบลพลา 
และหมู่ที่ 3 ต าบลบ้านฉาง 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังโคมไฟประหยัดพลังงาน แสงอาทติย์ 
(SOLAR CELL) โดยหลอด LED ไม่ต่ ากว่า 
60 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร พร้อมฐานราก 
ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร  
ติดต้ังไฟฟ้าจ านวน 67 ต้น   

5,000,000 เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

136 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะถนน อบจ.รย. 
0308 สายบ้านเนินสว่าง- 
ท่าเสา อ าเภอบา้นค่าย, 
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนอบจ.รย. 
0308 สายบ้านเนินสว่าง – บ้านทา่เสา  
โดยติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED 
120 วัตต์ ชนิดกิ่งโคมเด่ียว สูง 9 เมตร  
ไม่น้อยกวา่ 30 ต้น ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  
1 เฟส 2 สาย 22 เควี ขนาด 30 เควีเอ 
ระยะทางรวม 1,200 เมตร  

2,168,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

137 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะถนน อบจ.รย. 
0301 สายบ้านหว้งหิน - 
บ้านคลองโป่ง  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนอบจ.รย.
0301 สายบ้านหว้งหิน - บ้านคลองโป่ง 
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง โดยติดต้ังเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED 120 วัตต์  
ชนิดกิ่งโคมเดี่ยว สูง 9 เมตร ไม่น้อยกวา่  
30 ต้น ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 2  
สาย 22  เควี ขนาด 30 เควีเอ  
ระยะทาง 1,200 เมตร  

2,168,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

138 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ถนน รย.ถ.
10026 สายบ้านเขาน้อย-
บ้านทุ่งเสาธง  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชนิดกิ่ง
โคมเด่ียวสูง 9 เมตร ถนน รย.ถ.10026  
สายเขาน้อย – บ้านทุ่งเสาธง  LED 120W 
จ านวน 30 ต้น พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า  
1 เฟส 2 สาย 22 เควี ขนาด 30 เควีอ ี 

2,168,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 45/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

139 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะถนนทางเข้า
ศูนย์บริการการพัฒนา 
ปลวกแดงตามพระราชด าริ
จังหวัดระยอง ต าบลแม่น้ าคู้  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หลอด LED 
120 วัตต ์ชนิดกิ่งโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร  
114 ต้น ระยะทาง 3,990 เมตร พร้อม
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 22  
เควี ขนาด 30 เควีเอ  

8,150,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

140 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน ในทาง
หลวงหมายเลข 3574  
ตอนเขาคันทรง - เขาน้อย – 
บ้านค่าย - ระยอง ชว่ง
กิโลเมตรที่ 24+670-
กิโลเมตรที่ 50+510  
(เป็นช่วงๆ) ต าบลละหาร 
อ าเภอปลวกแดง และ 
ต าบลบ้านค่าย  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 
และกิ่งคู่ 250 วัตต์ สูง 9.00 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์ดวงโคม 170 ดวงโคม 
ระยะทาง 25.840 กิโลเมตร เป็นช่วงๆ  

9,358,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงระยอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

141 ปรับปรุงปรุงทางหลวง 
ในทางหลวงหมายเลข 363 
ตอนศูนย์ราชการระยอง - 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ช่วงกิโลเมตรที่ 2+038 -
กิโลเมตรที่ 2+402  
ต าบลเนินพระ  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างจุดกลับรถ 1 แห่ง ขยายช่องรอ
เล้ียวในบริเวณจุดกลับรถ ความกว้าง  
3.50 เมตร ความยาว 364 เมตร 

4,450,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวง 
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างจุด
กลับรถและขยายช่องรอเล้ียวบริเวณจุดกลับรถ 
ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการและความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 46/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

142 พัฒนาสาธารณูปโภค 
ด้านไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิต 
ที่ดีของประชาชน กจิกรรม
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง รย.
1001แยก ทล. 3 - เลียบ
หาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง 
จังหวัดะยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนเสาไฟฟ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก(เดิม) โคมไฟอัจฉริยะชนิด LED 
150 Watt (Smart LED Street Lighting 
Luminaire) 115 ดวงโคม ระยะทาง  
3.450 กิโลเมตร 

7,590,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

143 พัฒนาสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี
ของประชาชน กิจกรรม
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง รย.
4005 แยก ทล. 3377 - 
บ้านชุมแสง อ าเภอเขาชะ
เมา,วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  แบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร โคมไฟอัจฉริยะชนิด LED 
150 Watt (Smart LED Street Lighting 
Luminaire) 85 ดวงโคม ระยะทาง  
2.574 กิโลเมตร  

6,830,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

144 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
บอกเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 
พื้นที่จังหวัดระยอง 

ติดต้ังป้ายบนสายทางหลวงชนบทในเขต
พื้นที่จังหวัดระยอง กว้าง 8.00 เมตร - 
18.00 เมตร 15 แห่ง ป้าย Overhang 8 
ชุด ป้าย Overhear Sign - ความยาว 
TRUSS SPAN 15 เมตร 2 ชุด ปา้ย 
Overhear Sign - ความยาว TRUSS SPAN 
17 เมตร 3 ชุด ป้าย Overhear Sign  
ความยาว TRUSS SPAN 18 เมตร 2 ชดุ 
และป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวแบบ  
น.2 19 ชุด  

6,800,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง 
ป้ายประชาสัมพันธบ์อกเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ไม่ได้แสดงถึงความ
เหมาะสมและความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ  

  

145 พัฒนาสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี
ของประชาชน กิจกรรม
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง รย.
5020 แยก ทช.รย.3004 - 
บ้านเขาช่องลม อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร  โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย 
LED.150 Watt 128 ดวงโคม  
ระยะทาง 3.690 กิโลเมตร  

6,790,000 จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของ 
การด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 47/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

146 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
อินทรีย์เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร (กิจกรรมเพิ่มมูลค่า
เกษตรอินทรีย์ และ 
กิจกรรมเสวนาวิชาการ 
“เกษตรอินทรีย์ ทางเลือก 
ทางรอด ของชุมชน) 

เพิ่มมูลค่าเกษตรอินทรีย์และเสวนาวิชาการ 
“เกษตรอินทรีย์ ทางเลือก ทางรอด  
ของชุมชน ด าเนินงาน 2 วัน 
วันที่ 1 ฝึกการแปรูปผลผลิตจากการเกษตร
อินทรีย์ กลว้ยฉาบ มันฉาบ และปลาส้ม 
วันที่ 2 บรรยายให้ความรู้เรื่องการท าบรรจุ
ภัณฑ์ อาหารแปรรูป จัดการความรู้  
โดยจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง นิว้เกษตร
อินทรีย์  ทางเลือก  ทางรอด ของชุมชน  

140,000 เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
จัดเสวนาบรรยายให้ความรู้และจัดกจิกรรมสาธิต
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไม่ได้แสดงถึง
ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการและการ
สร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 

  

147 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
สับปะรดผลสด 
จังหวัดระยอง 

1. เกษตรต าบล และเกษตรอ าเภอ  
ส ารวจความตอ้งการของพื้นที ่
2. จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มเพื่อ 
ส่งต่อความรู้ความเข้าใจและการบริหาร
จัดการกลุ่ม 
3. ส่งเสริมตลาดสับปะรดทองระยอง  
โดยสนับสนุนกล่องบรรจุสับปะรดทอง
ระยอง และถุงพลาสติกใส PE ชนิดเหนียว 
สกรีนหนึ่งสี 
4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ได้แก ่เครื่องปั่น
ไอศกรีมระบบไฟฟ้าและถังเก็บไอศกรีม  

447000 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตรจากการจ าหน่ายผล
สดและสินค้าแปรรูปสับปะรด สนับสนนุปัจจัยการ
ผลิตเป็นหลักและไม่มีรายละเอยีดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของ
การด าเนินโครงการและการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 48/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

148 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูป
อาหารกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหนองมะหาด  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

1. เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบลส ารวจ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที ่
2. ถ่ายทอดความรู ้
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก ่ 
(1) ตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย ์ 
แบบติดแผงโซลาเซลล์และพัดลมดูดอากาศ 
พร้อมวัสด-ุอปุกรณ์ประกอบ  
(2) เครื่องซีลศูนย์อากาศ ขนาด 1.9 กิโลกรัม 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบ  
(3) เครื่องบดน้ าพริกบดหยาบขนาด  
2 แรงม้า  
(4) เครื่องบดน้ าพริกแกงบดละเอียด  
2 แรงม้า 
(5) เครื่องผนึกปากถุงพลาสติกไฟฟา้ยาว  
12 นิ้ว  
(6) ตู้อบไฟฟ้าขนาด 220 โวลต ์2,400 วัตต์ 
(7) กระปุกเพชรบรรจกุะปิขนาด 500 กรัม 
พร้อมฝาปิด   
(8) กระปุกเพชรบรรจกุะปิขนาด 250 กรัม 
พร้อมฝาปิด  
(9) กระปุกบรรจฟุอกเทลปาล์มแบบฝาซี
ลปิด 5,000 กระปุก  
(10) ถุงพลาสติกซีลสูญอากาศ ขนาดบรรจุ 
250 กรัม / 500 กรัม /1 กิโลกรัม  
(11) พิมพ์ซิลิโคน จ านวน 100 พิมพ ์ 

256,300 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพการแปรรูปอาหาร โดยการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เป็นหลัก และไม่มีรายละเอยีดกจิกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของ
การด าเนินโครงการและการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 49/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

149 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูป
อาหารกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ยายดาพัฒนา ต าบลตะพง 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

1. เกษตรอ าเภอและเกษตรต าบลส ารวจ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที ่ 
2. ถ่ายทอดความรู้  
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
(1) กระปุกบรรจกุะปิขนาด 500 กรัม 
พร้อมฝาปิด  
(2) ถุงพลาสติกซิปล็อค ซองต้ังก้นจีบ  
ขนาด กว้าง 8 นิว้ ยาว 12 นิว้  
(3) ถุงพลาสติกซิปล็อค ซองต้ังก้นจีบ  
ขนาด กว้าง 7 นิว้ ยาว 11 นิว้  
(4) ถุงพลาสติกซิปล็อค ซองต้ังก้นจีบ  
ขนาด กว้าง 6 นิว้ ยาว 9 นิว้ 20 กิโลกรัม 
(5) สติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ 50,000 ชิ้น  
(6) แผงตากกะปิขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 2.00 เมตรพร้อมขาตั้ง 30 ชุด 

237,000 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัด
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพการแปรรูปอาหาร โดยการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เป็นหลัก และไม่มีรายละเอยีดกจิกรรม 
การถ่ายทอดความรู ้ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสม
ของการด าเนินโครงการและการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่ชัดเจน 

  

150 บูรณาการซ่อมแซม  
ซ่อมสร้างบ้านผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 

บูรณาการร่วมกบัสภาองค์กรชุมชนจังหวัด
ระยอง ซ่อม/สร้างบ้านใหก้ับกลุ่มเปราะบาง 
(ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส)   
โดยช่างชุมชนในพื้นที่ จ านวน 93 หลัง  

3,783,700 จังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอาย ุคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่เดือดร้อนด้านทีอ่ยู่อาศัย ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 50/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

151  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้าน
การประมงโดยชุมชนม ี
ส่วนร่วมในจังหวัดระยอง 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า
จืดในอ่างเก็บน้ าจังหวัด
ระยองโดยชุมชนมีสว่นร่วม 

1. ให้ความรู ้เสริมสร้างความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าจืดประชาสัมพนัธ์
ด้านกฎหมายประมง และจัดตั้งเครือข่าย
ด้านการอนุรักษ ์
2. จัดสร้างกร่ า เพื่อเป็นแหล่งหลบภยัสัตว์
น้ าและแหล่งอาศัยสัตว์น้ าวยัอ่อน พร้อมทั้ง
จัดท าอาหารธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 8 จุด  
3. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าประจ าถิ่น ได้แก ่ 
ปลาตะเพียนขาว 600,000 ตัว ปลาสวาย 
ปลาบ้า ปลากดเหลือง 400,000 ตัว และกุ้ง
ก้ามกราม 9,000,000 ตัว 
4. ติดตามเฝ้าระวังการจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าโดยเรือตรวจการณ์
ประมง 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

3,289,000 จังหวัดระยอง ส านักงานประมงจังหวัด
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้และจัดตั้งเครือข่ายด้านการอนุรกัษ์ จัดสร้าง
กร่ าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าประจ าถิ่นในอ่างเก็บน้ า 
และติดตามเฝ้าระวังในการอนุรกัษ์และขยายพันธุ์
สัตว์น้ า ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

152 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้าน
การประมงโดยชุมชน  
มีส่วนร่วมในจังหวัดระยอง 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปูทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัด
ระยอง 

1. ให้ความรู ้เสริมสร้างความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าประชาสัมพันธ ์
ด้านกฎหมายประมง และจัดตั้งเครือข่าย
ด้านการอนุรักษ์  
2. ปล่อยพันธุ์ปูทะเล ขนาด Megalopa 
6,000,000 ตัว ระยะ young Grab  
60,000 ตัว ขนาด 5 เซนติเมตร 5,000 ตัว 
ในพื้นที่ป่าชายเลนอ าเภอเมืองระยอง และ
อ าเภอแกลง  
3. ติดตามเฝ้าระวังการจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ าในบริเวณป่าชายเลน 
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

2,117,700 จังหวัดระยอง ส านักงานประมง 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้และจัดตั้งเครือข่ายด้านการอนุรกัษ์  
ปล่อยพันธุ์ปูทะเล และติดตามเฝ้าระวังเพื่อเป็น 
การอนุรักษ ์ ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ และความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 51/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

153 ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในจังหวัดระยอง 

1. ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวโดยสื่อ
โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว
สมัยใหม่ อาทิ การผลิตสารคดีสั้น  
สปอตโทรทัศน์ รายการสั้น (คลิปVDO) 
สกู๊ปข่าวโทรทัศน ์
2. ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวโดยสื่อ
วิทยุ เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การผลิต
สปอต เผยแพร ่5 สถาน ีในคลื่นอ่าวไทย
บูรพา (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี สระแก้ว 
ตราด) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดระยอง  
3. ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว 
โดยสื่อจอ LED  ขนาด 8x13 เมตร  
ณ ศูนย์ราชการ และศูนยก์ารค้าสตาร์สายสี่  
4. ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชน 
โดยสื่อออนไลน์ เพือ่ให้นักท่องเที่ยวหันมา
สนใจและสนับสนุนสถานที่ท่องเท่ียว  
อาทิ การผลิตสื่อออนไลน์ (ซีร่ีส์หนังส้ัน)  

1,943,400 จังหวัดระยอง ส านักงาน
ประชาสัมพันธจ์ังหวัด

ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวผ่านสื่อต่างๆ อาทิ 
โทรทัศน์ วิทย ุจอ LED สื่อออนไลน ์ไมไ่ด้แสดงถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ และความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

154 พัฒนาสาธารณูปโภคด้าน
ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  
หมู่ที่ 1, 4 และหมู่ที่ 5 
ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9 เมตร โคม LED 180 วัตต์  
3 จุด 87 ต้น 

5,047,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

155 ติดต้ังเสาไฟส่องสว่างระบบ
โซล่าเซลล์ในพื้นที่ ต าบลวัง
จันทร์ หมู่ที่ 1 - 6  
ต าบลวังจันทร์  
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาเหล็กกัลป์วาไนซ์ ขนาด 4 นิ้ว  
สูง 6.00 เมตร พร้อมฐานคอนกรีตโคมไฟ
ถนน LED 60 วัตต ์แผงโซล่าเซลล์ 
ขนาด 165 วัตต์ 64 ต้น 

2,368,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 52/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

156 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ถนน สายหนองหอย-ชากตะ
แบก หมู่ที่ 12 ต าบลวังหวา้ 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ติดต้ังโคมไฟกิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร หลอด 
LED  ขนาด 180 วัตต ์พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชุด 35 ต้น 

1,901,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหวา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

157 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  
สายบ้านแลง 5 - บ้านแลง 3 
(ในบ้าน - ก้นหนอง) หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านแลง  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง 9.00  
เมตร  ดวงโคม 250 W.HPS. 56  ต้น 

2,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

158 ปรับปรุงไฟส่องสว่างราย
ทาง ภายในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านค่ายพัฒนา  
ต าบลบ้านค่าย  
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟถนน 
300 W โซล่าเซลล์ จ านวน 520 ชุด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

4,412,920 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านค่ายพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

159 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
ถนนเทศบาล 1  ต าบล 
บ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง  
9.00  เมตร  ดวงโคม 250 W.HPS. 46 ต้น 

1,873,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลบ้านค่าย 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 53/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

160 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาย
หนองกบ-ยายดา (ชว่ง 2)  
หมู่ที่ 2,3,11 ต าบลตะพง 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาไฟกิ่งเด่ียวสูง 9.00 เมตร พร้อม
โคมไฟ LED 120 Watt พร้อมอุปกรณ์ 
ครบชุด 82 ต้น  

4,880,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และ 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

161 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาย
สุขุมวิท - หว้ยมะเฟอืง (ช่วง 
2)  หมู่ที่ 15 ต าบลตะพง 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาไฟกิ่งเด่ียวสูง 9.00 เมตร พร้อม
โคมไฟ LED 120 Watt พร้อมอุปกรณ์ 
ครบชุด  40 ต้น   

2,443,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

162 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สายทาง รย.ถ.90056  
(ถนนซอยหนองตอง – 
เคหะ) ชุมชนบ้านแหลม
มะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งคู่
และอุปกรณ์ 20 ต้น ยาวประมาณ 709.00 
เมต รติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า 
ส่องสว่างกิ่งเด่ียวและอุปกรณ์ 16 ต้น  
ยาวประมาณ 556.00 เมตร  
(เสาสูง 7 เมตร ชนิดหลอด 120 W.LED) 

2,480,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลทับมา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

163 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
สายทาง สาย 36 – ข้างโรง
น้ าปลา ชุมชนบา้นสะพาน
หิน หมู่ที่ 8 ต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาไฟพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
และอุปกรณ์  37 ต้น ยาวประมาณ 
1,315.00 เมตร (เสาสูง 7 เมตร  
ชนิดหลอด 120 W.LED) 

2,079,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลทับมา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 54/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

164 ติดต้ังเสาไฟฟ้าไฮแมส  
(Highmast) บริเวณตลาด
นิคม กิโลเมตรที่12 หมู่ที่ 1 
ต าบลนิคมพัฒนา  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าไฮแมส (Highmast) เสาสูง 
20 เมตร 5 ต้น (ไฟ LED ไม่น้อยกว่า  
200 W) 

3,832,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลมาบข่า 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

165 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างตามจุด
เส่ียงและถนนภายในเขต 
หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าเป็น  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแบบกิ่งเดียว สูง 9 เมตร  
ขนาด 180 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 44 ต้น 

2,539,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าเป็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

166 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในเขตเทศบาล 
ต าบลบ้านฉาง  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED 80 วัตต ์  
77 ชุด (บริเวณหมู่ที่ 1 2 4 และ 6) 

1,187,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
บ้านฉาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

167 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ชุมชนทรัพย์เจริญ หมู่ที ่8 
บ้านห้อยหัว   
ต าบลห้วยทับมอญ  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง   
9.00 เมตร ดวงโคม 250  W.HPS. 20 ต้น 

1,174,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 55/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

168 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาย
หนองพญา - ก้นหนอง 6 
(ก้นหนอง - สะพานคล้า) 
หมู่ที่ 2 , หมู่ที ่3  
ต าบลบ้านแลง เชื่อมหมู่ที ่2 
ต าบลตะพง  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง  
9.00 เมตร  ดวงโคม 250 W.HPS. 56 ต้น 

2,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

169 ขยายเขตไฟฟ้า สายหนอง 
กันเกรา-เจริญสุข ซอย 1 
หมู่ที่ 5 ต าบลทางเกวียน  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง   

โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกวา่  
780.00 เมตร  และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบกิ่งเด่ียว สูง  9.00  เมตร โคมไฟ  
LED  ขนาด 180 วัตต ์30 ต้น  

3,188,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทางเกวียน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ไฟฟ้า ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

170 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  
ถนนสายหว้งหิน-แถวเนิน 
หมู่ที่ 3 ต าบลชากบก 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเสาสูง  
9.00 เมตร ดวงโคม 250 W.HPS. 62 ต้น 

3,600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลชากบก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

171 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนน สายมาบพวา-เขาหิน
แท่น หมู่ที่ 4,11  
ต าบลวังหวา้ อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังโคมไฟกิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร หลอด 
LED ขนาด 180 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
35 ต้น ระยะทาง 1,050 เมตร 

2,112,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหวา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

172 ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ สูง 6 เมตร 
จ านวน 9 สายทาง จ านวน 
81 ต้น หมู่ที่ 1,3,6,7  
ต าบลบางบุตร  
อ าเภอบา้นค่าย 
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ สูง 6.00 เมตร ดวงโคมหลอด 
LED 30 วัตต์ ติดแผงโซล่าเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 120 วัตต์ จ านวน 9 สายทาง  
หมู่ที่ 1 3 6 และ 7  81 ต้น 

4,455,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบุตร 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 56/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

173 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ถนนสายวัง
ประดู่-แม่น้ าคู้ (สาย 22)  
หมู่ที่ 3,4,5,7 ต าบลแม่น้ าคู้ 
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ แบบเสา
กลมกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร ดวงโคมไฟฟ้า
แสงว่าง LED ขนาด 100 วัตต์ 140 ชุด 
ระยะทางไม่น้อยกวา่ 4,250 เมตร  

5,666,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่น้ าคู้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

174 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  
ถนนสายกลุ่มหมู่ที่บ้านเขา
คลองซอง หมู่ที่ 6  
บ้านเขาคลองซอง  
ต าบลหนองไร่  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังเสาสาธารณะแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 
ความสูง 9.00 เมตร 48 ต้น พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

2,287,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไร่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

175 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 1 - 4 ต าบลละหาร  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง  

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  
สูง 6.00 เมตร ดวงโคมหลอด LED 30 วัตต์
ติดแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 120 วัตต์ 81 ต้น 
บริเวณทั่วทั้งต าบล  

4,455,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

176 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์  
ภายในเขตเทศบาลต าบล
มาบข่า หมู่ที่ 1, 2  
ต าบลนิคมพัฒนา หมู่ที ่5, 8  
ต าบลมาบขา่  
อ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เสาไฟสูง 6.00 เมตร โคมไฟ LED  
ไม่น้อยกวา่ 30 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ 
Crystalline Cilicon ขนาดไม่น้อยกวา่  
130 วัตต์ 99 ต้น  

5,445,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลมาบข่า 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 57/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

177 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สายสีระมัน - หอ้ยหวั  
หมู่ที่ 4, 5, 8  
ต าบลห้วยทับมอญ  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง 
9.00 เมตร ดวงโคม 250 W.HPS. 64 ต้น 

3,541,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

178 ติดต้ังชุดเสาไฟฟ้าสาธารณะ  
โคมกิ่งเด่ียว ถนนสาย
เทศบาล 6 ซอย 10 หมู่ที่ 6 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง  

ติดต้ังเสาไฟฟ้าโคมกิ่งเด่ียว หลอด HSS  
150 W. สูง 9.00 เมตร 44 ต้น  

2,538,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลพลา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

179 ติดต้ังโคมไฟฟ้ากิ่งเด่ียว  
สายหินสามชั้น หมู่ที่ 7  
บ้านหนองตะเคียน  
ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

งานติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 
สูง 9.00 เมตร ขนาด 150 วัตต์  
พร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ 80 ต้น 

4,839,060 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักท้อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

180 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  
ถนนสายประชาชอบ  
หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าคอก 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสูง  
9.00 เมตร แบบกิ่งเด่ียวพร้อมชุดโคมไฟฟ้า
แสงสว่างชนิดหลอด LED 120 Watt  
30 โคม พร้อมขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

2,047,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลน้ าคอก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 58/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

181 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  
ถนนสายเกาะพรวด หมู่ที่  2 
ต าบลน้ าคอก  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสูง  
9.00 เมตร แบบกิ่งเด่ียวพร้อมชุดโคมไฟฟ้า
แสงสว่างชนิดหลอด LED 120 W 25 โคม 
พร้อมขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ 

1,737,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลน้ าคอก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

182 ก่อสร้างโคมไฟสาธารณะ
แบบกิ่งเด่ียวถนนสายหนอง
ตะพาน-มาบข่า (ระยะที่2) 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองตะพาน 
อ าเภอบา้นค่าย  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังโคมไฟกิ่งเด่ียวสูง 9.00 เมตร  
หลอด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
28 ต้น ระยะทาง 985 เมตร 

1,769,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะพาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

183 ติดต้ังโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 
ภายในต าบลบ้านนา  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ติดต้ังโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด 400 
Watt 210 โคม ภายใน 13 ชุมชนของ 
ต าบลบ้านนา  

1,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลบ้านนา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 59/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

184 ติดต้ังไฟส่องสว่าง ถนนทาง
หลวงหมายเลข 3142  
สายบ้านแลง - ตะพง  
ช่วงบ้านก้นหนอง หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแลง เชื่อมต่อ 
บ้านตะพงใน หมู่ที ่1  
ต าบลตะพง  
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังโคมไฟฟ้ากิ่งเด่ียว ความสูง 9.00 เมตร 
ยาวประมาณ 650.00 เมตร 22 ต้น  
พร้อมป้ายโครงการ 

995,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

185 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ไหล่ทางสาธารณะ บริเวณ
จุดเสี่ยงในพื้นที่ต าบลกะเฉด 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

โดยติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเด่ียวสูง  
9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทยขนาด  
150 วัตต ์ 

1,964,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเฉด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

186 ติดต้ังไฟฟ้ากิ่งโคมเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร ถนนสายบึง
ตาใหญ่ หมู่ที ่3 ต าบลปลวก
แดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้ากิ่งโคมเด่ียว สูง 9.00 เมตร 1,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลวกแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

187 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  
ถนนสายสามแยกน้ าเป็น  
- เหมืองแร่ หมู่ที ่1  
บ้านสามแยกน้ าเป็น  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแบบกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร 
ขนาด 180 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 34 ต้น  

1,997,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าเป็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 60/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

188 ติดต้ังกล้องวงจรปิด  
เพื่อรักษาความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ท่องเที่ยว  
หาดแหลมแมพ่ิมพ์  
จังหวัดระยอง 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมอง ส าหรับงานรักษาความ
ปลอดภัยทัว่ไป  
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยั วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ  
3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง  
4.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
5.ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที ่2 (ขนาด 42U)   
6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง  
7.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
8.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA  
9.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 65 นิ้ว   
10.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 
(Industrial Ethernet Switch) (8 Port POE)   
11. อุปกรณ์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual 
Private Network : VPN) แบบที่ 3  
12. ลิขสิทธิ์โปรแกรมส าหรับดูภาพจากระบบ
กล้องวงจรปิดแบบรวมศูนย์ ส าหรับงาน
บูรณาการ (license Operlation Cliant)  
13.ลิขสิทธิ์ระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเข้าระบบกล้องวงจรปิดแบบรวม
ศูนย์ของแต่ละจุดย่อย (License VPN)  
14.ตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ระบบไฟฟ้าภายใน  
15.ระบบข่ายสายสัญญาณภายในตู้ควบคุม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
16.ค่าอุปกรณ์อื่นๆ ด าเนินการติดตั้ง และ
ทดสอบระบบ 

5,000,000 จังหวัดระยอง ต ารวจภธูร 
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ และความเชือ่มโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 61/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

189 ส ารวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง
เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตรายครัวเรือน 

จ้างงานแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลครอบครัวเปราะบางราย
ครัวเรือน โดยมีกจิกรรม  
1) จัดประชุมชี้แจง/แนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลตามแบบทีก่ าหนดระดบัจังหวัด  
2) จัดประชุมชี้แจง/แนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลตามแบบทีก่ าหนดระดบัอ าเภอ  
3) จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค - 19 
4) จัดเวทีวิเคราะห์ขอ้มูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และมอบข้อมูลให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้องด าเนินการในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน
ต่อไป   

1,839,200 จังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างแรงงาน
เพื่อท างานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลครอบครัวเปราะบาง ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการ
พัฒนาอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการภายหลัง
โครงการแล้วเสร็จ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 62/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

190 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อรักษาความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว
ป่าชายเลนในเมืองจังหวัด
ระยอง “ป่าชายเลนพระ
เจดีย์กลางน้ าอัญมณ ี
หนึ่งเดียวในระยอง” 

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
ตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมระบบ
ไฟฟ้าภายใน, ระบบข่ายสายสัญญาณ
ภายในตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
สายสัญญาณทองแดงชนิดตีเกลียว, 
สายสัญญาณไฟเบอร์ และค่าอุปกรณ์อืน่ๆ 
ด าเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ   
โดยติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 100 กล้อง 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  

12,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ และความเชือ่มโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 63/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

191 พัฒนาประสิทธภิาพในการ
รักษาความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 
นักท่องเที่ยว ต าบลเพ 
อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภยั วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ 
28 เครื่อง 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย 
(Network Video Recorder) แบบ 32 
ช่อง 1 เครื่อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) 1 เครื่อง 
4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที ่2 (ขนาด 42U) 1 ตู ้
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง 1 เครื่อง 
6. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   
1 เครื่อง 
7. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA  
1 เครื่อง 
8. โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 65 นิ้ว 1 เครื่อง 
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 
(Industrial Ethernet Switch) 
(8 Port POE) 9 เครื่อง 
10. อุปกรณ์เครือข่ายส่วนตวัเสมือน 
(Virtual Private Network : VPN)  
แบบที่ 3 1 เครื่อง 

5,000,000 จังหวัดระยอง ต ารวจภธูรจังหวัด
ระยอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ และความเชือ่มโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 64/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    11. ลิขสิทธิ์โปรแกรมส าหรับดูภาพจาก
ระบบกล้องวงจรปิดแบบรวมศูนย ์ 
ส าหรับงานบูรณาการ (license 
Operlation Cliant) 1 ลิขสิทธิ ์
12. ลิขสิทธิ์ระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเข้าระบบกลอ้งวงจรปิดแบบรวม
ศูนย์ของแต่ละจุดยอ่ย (License VPN)  
1 ลิขสิทธิ ์
13. ระบบข่ายสายสัญญาณภายในตู้ควบคุม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ 
14. ระบบข่ายสายสัญญาณภายในตู้ควบคุม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ 
15. ค่าอุปกรณ์อื่นๆ ด าเนินการติดตั้ง  
และทดสอบระบบ 1 งาน 

 
          



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 65/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

192 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาชา้ง
ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-
เขาวง 

จัดซื้อกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัต ิ(NCAPS) 
แบบเวลาจริง (Real time) พร้อมอปุกรณ์ 
และค่าด าเนินการ 25 ชุด  

1,340,000 จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาต ิ
เขาชะเมา-เขาวง  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือกล้อง
ดักถ่ายภาพอัตโนมัติ เพือ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

193 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บา้นหว้ย
ทับมอญ ต าบลห้วยทับมอญ 
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหว้ยทบัมอญ 
ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 1 แห่ง 

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

194 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บา้นเขาพัง 
ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอ
เขาชะเมาจังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขาพัง 
ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมาจังหวัด
ระยอง 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

195 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บา้นยาง
เอน ต าบลหว้ยทับมอญ 
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านยางเอน 
ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 66/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

196 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บา้นเขา
จันทร์ ต าบลหว้ยทับมอญ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขาจันทร์ 
ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

197 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บา้นห้อย
หัว ต าบลห้วยทับมอญ 
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหอ้ยหัว 
ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

198 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บา้นสี่แยก
สมบูรณ์ ต าบลช าฆ้อ  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ า
ศาลาประชาคมหมู่บา้น หมู่ที ่7 บา้นสี่แยก
สมบูรณ์ ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 1 แห่ง 

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

199 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
บ้านหนองปลาไหล  
ต าบลช าฆ้อ  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
บ้านหนองปลาไหล ต าบลช าฆอ้  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 67/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

200 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บา้นเขาบอ่
แป้ง ต าบลช าฆอ้  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อแป้ง 
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

201 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชานุ
เคราะห์ -สาธารณประโยชน์
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บา้นส านัก
กะเบา ต าบลน้ าเป็น อ าเภอ
เขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าศาลา 
ประชานุเคราะห์-สาธารณประโยชน ์
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บา้นส านักกะเบา  
ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 1 แห่ง 

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

202 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บา้นน้ าใส 
ต าบลน้ าเป็น  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บา้นน้ าใส ต าบลน้ าเปน็ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง  
ตามแบบของกรมการปกครอง 

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 68/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

203 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  
ด้วยปุย๋หมักอินทรีย์  
พื้นที่ต าบลสองสลึง  
และต าบลวังหว้า  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

ซ้ือวัสดเุพื่อผลิตปุ๋ยคอกหมักเพื่อลดต้นทุน
การผลิตภายในหมู่ที่บ้าน ผลิตปุ๋ยคอกหมัก 
300 ตัน โดยเกษตรกรในพื้นที่ 400 คน 
ผลิตปุ๋ยหมักอินทรยี ์

977,000 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแกลง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
การท าปุย๋คอก ปุ๋ยหมกัอินทรีย์ให้กับเกษตรกร  
ส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือวัตถุดิบในการท าปุ๋ยหมกั
อินทรีย์ ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการ
ด าเนินโครงการและการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ที่ชัดเจน 

  

204 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ พื้นที่ชุ่มน้ า
ระดับชาติ บึงส านักใหญ ่

1. จ้างเหมาจัดท าทา่เรือส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว 2 จุดๆ ละ 18 ตารางเมตร  
โดยใช้ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ า 
2. จ้างเหมาจัดท าลานอเนกประสงค์และ
กางเต้นท์ส าหรับบริการนกัท่องเที่ยว  
(ปรับพื้นที่ด้วยหน้าดินพร้อมบดอัด  
ขนาด 7,200 ตารางเมตร และปูพื้น 
ด้วยหญา้ 7,200 ตารางเมตร) 
3. จ้างเหมาจัดท าลานจอดรถส าหรับบรกิาร
นักท่องเที่ยว (ปรับพื้นที่ด้วยหินคลุกพรอ้ม
บดอัด ขนาด 1,000 ตารางเมตร) 
4. จ้างเหมาท าซุ้มรุกขมรดกของแผ่นดิน 
(ซุ้มป้ายทางเข้าฯขนาด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 4 เมตร สูง 6 เมตร (16 ตารางเมตร))  
5. จ้างเหมาจัดท าซุ้มทางเดินพรรณไม้
บริการนักท่องเท่ียว (ซุ้มไม้เล้ือย  
กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 3 เมตร  
(300 ตารางเมตร)) 

1,627,000 จังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ไม่ได้แสดงถึงความ
เหมาะสมและความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 69/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

205 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บา้นมาบ
ช้างนอน ต าบลน้ าเป็น 
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่ที่บ้าน 3 บ้านมาบช้างนอนต าบลน้ าเป็น 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

206 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
บ้านเหมืองแร่ ต าบลน้ าเป็น  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่ที่ 4 บ้านเหมอืงแร่ ต าบลน้ าเป็น  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

207 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคมหมู่ที่
บ้าน หมู่ที ่6 บ้านน้ าเป็น 
ต าบลน้ าเป็น  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่ที่ 6 บ้านน้ าเป็น ต าบลน้ าเป็น  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง 

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

208 ก่อสร้างหอกระจายข่าวประ
หมู่ที่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้าน
คลองพระเจ้า ต าบลน้ าเป็น 
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่ที่ 7 บ้านคลองพระเจา้ต าบลน้ าเป็น 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 70/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

209 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บา้นศรี
ประชา ต าบลช าฆ้อ  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่ที่ 1 บ้านศรีประชา ต าบลช าฆ้อ  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

210 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
บ้านช าฆ้อ ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่ที่ 3 บ้านช าฆ้อ ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง ความสูง 10.00 เมตร 
1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

211 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บา้นโปร่ง
สะท้อน ต าบลช าฆ้อ  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งสะท้อน ต าบลช าฆอ้ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

212 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
บ้านทรัพย์แสน ่ 
ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่ที่ 1 บ้านทรพัย์เสน่ ต าบลเขาน้อย 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

213 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บา้นมะเดื่อ 
ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาประชาคม
หมู่ที่ 2 บ้านมะเดื่อ ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 71/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

214 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บา้นเขา
น้อย ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาหมู่ที่ 3 
บ้านเขาน้อย ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง  

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

215 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4บ้านคลอง
ยาง ต าบลเขาน้อย อ าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์สื่อสารประจ าศาลาหมู่ที่ 4
บ้านคลองยาง ต าบลเขาน้อย  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
ความสูง 10.00 เมตร 1 แห่ง 

166,300 จังหวัดระยอง ที่ท าการปกครอง 
เขาชะเมา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
หอกระจายขา่วประจ าศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของราชการกับ
ประชาชน ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นทีช่ัดเจน 

  

216 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลา 
คนเหล็ก หมู่ที่ 8   
ต าบลทุ่งควายกิน  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาคนเหล็ก หมู่ที่ 8  
โดยการก่อสร้างร้านค้าชุมชน  2 หลัง และ
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
600 ตารางเมตร   

3,337,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งควายกิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศาลาคนเหล็ก เป็นอาคารร้านค้าชมุชนและ
ลานเอนกประสงค์ ไม่ชัดเจนในแนวทางในการ
บริหารจัดการ ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ 

  

217 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนรอบ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ (รย.ถ.16-007) 
หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นนา 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 4 - 7.50 เมตร ยาว 998 เมตร  
หนา 0.05 เมตร และลานกิจกรรม  
เป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 4,035  
ตารางเมตร หนา 0.05  เมตร หรือ 
คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า  
8,971 ตารางเมตร 

5,448,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลบ้านนา 1) หน่วยงานภาครัฐ ใม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ และความเชือ่มโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ระยอง หนา้ 72/72 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

218 ก่อสร้างทางจักรยานสาย
หนองตะแบก-ชะวกึ หมู่ที่ 7 
ต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างทางจักรยาน 2 ข้าง ขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร รวมกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 
2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
ทางจักรยานไม่น้อยกว่า 10,000 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร   
2 ป้าย  

6,902,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาขัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างทาง
จักรยาน ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

219 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายทุ่งโพธิ์ - คลองขุด 
(รย.ถ.43006) หมู่ที่ 2 
ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง  

ซ่อมแซมผิวจราจรที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุม
เป็นบ่อ พร้อมท าการเสริมผิวจราจร 
(Overlay) ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย5.00-6.00 เมตร 
ยาวรวม 1,420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิว
จราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกวา่ 
8,290 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และ
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด 

3,684,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาขวัญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม 
ผิวจราจร พร้อมท าการเสริมผิวจราจร (Overlay)  
ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่ได้แสดงถึงความ
จ าเป็นเร่งด่วนของการด าเนินการ และความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

220 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายหลังหมู่ที่บ้าน
รอยัลวิว หมู่ที ่4  
บ้านแถวดอน ต าบลน้ าคอก  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

ก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง 
หมู่ที่บ้านรอยัลวิว กว้าง  6.00 เมตร  
ยาว 490.00  เมตร ผิวจราจร  
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 2,940.00  ตารางเมตร 

2,618,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลน้ าคอก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็น
เร่งด่วนของการด าเนินการ และความเชือ่มโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

221 จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ต าบลทุ่งควายกิน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED  
ไม่น้อยกวา่ 120 วัตต ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ไม่น้อยกวา่ 188 ชุด   

3,995,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งควายกิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินการ และความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

ปรับลดวงเงิน 2,584,700      
รวม 221 โครงการ 449,379,680  

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่5

จังหวัดภเูก็ต

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดภูเก็ต 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ภูเก็ต 1,000,249,488 82 999,128,838 450,855,994 58 24 548,272,844 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ภูเก็ต หนา้ 1/44 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดภูเก็ต 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้
ในครัวเรือนประมงพื้นบ้าน 

1. อบรมให้ความรู้แกก่ลุ่มชาวประมง
พื้นบ้านในการซ่อมและสร้างเครื่องมือ
ประมง จ านวน 1 หลักสูตร 180 คน 
แบ่งเป็น 6 รุ่นๆ ละ 30 คน 
2. สนับสนุนวัสดุประกอบการฝึกอบรมสาธิต 
(อุปกรณ์ซ่อมเครื่องมือประมง อวนปลา 
อวนปู อุปกรณ์และวัตถุดิบในการแปรรูป
สัตว์น้ า) เป็นเงิน 1,620,000 บาท  
เฉลี่ยรายละ 9,000 บาท 
3. ประเมินผลการด าเนินงาน 

1,914,000  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานประมง 
จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้ในการซ่อมและ
สร้างเครื่องมือประมง สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อท า
เครื่องมือประมง และอุปกรณ์การแปรรูปสัตว์น้ า 
กลุ่มเปูาหมายเป็นชาวประมงพื้นบ้าน 180 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. ส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้ทบทวนและ
ปรับลดงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เหลือรายละ 5,000 บาท 
 

1,194,000 

2 "สานภูมิปัญญาผ้าบาติก 
สร้างโอกาสอาชีพเสริม" 

อบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าผ้าบาตกิ 
พร้อมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก  
และอบรมความรูก้ารท าการตลาดออนไลน์ 
แก่กลุ่มคนเปราะบาง โดยอบรม จ านวน 5 
รุ่นๆละ 30 คน รวม 150 คน  

746,000  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดภูเก็ต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด โดยการอบรมถ่ายทอดภูมปิญัญาการท า
ผ้าบาติก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้บาติก และ
อบรมความรู้การท าการตลาดออนไลน์ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเด็กและเยาวชน และประชาชนที่
อยู่ในฐานกลุ่มคนเปราะบางของจังหวัดภูเก็ต หรือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสบปญัหาทางสังคม 
ครอบครัวด้อยโอกาสร 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสม และพร้อมด าเนินการได้ทันที  
 

746,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 อาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพ 
Upskill-Reskill-Newskil  
สู้ภัยโควิค-19 

1. ขนมไทยเชิงธุรกิจ รุ่นละ 15 คน  
(2 รุ่นๆ ละ 5 วัน) รวม 30 คน 146,640 บาท 
2. คุกกี้และเค้กเชิงธุรกิจ รุ่นละ 15 คน  
(4 รุ่นๆ ละ 5 วัน) รวม 60 คน 650,000 บาท 
3. การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ รุ่นละ 15 คน  
(4 รุ่นๆ ละ 5 วัน) รวม 60 คน 728,000 บาท 
4. งานช่างอะลูมิเนียม รุ่นละ 15 คน  
(3 รุ่นๆ ละ 10 วัน) รวม 45 คน 756,100 บาท 
5. งานเช่ือมและเมทัลชีท รุ่นละ 15 คน  
(2 รุ่น  ๆละ 10 วัน) รวม 30 คน 472,200 บาท 
6. งานช่างคอนกรีต รุ่นละ 15 คน 
(2 รุ่นๆ ละ 10 วัน) รวม 30 คน 414,200 บาท 
7. Air Cargo Management รุ่นละ 30 คน 
(2 รุ่นๆ ละ 5 วัน) รวม 60 คน 200,000 บาท 
8. Passenger Handling รุ่นละ 30 คน  
(2 รุ่น) รวม 60 คน 200,000 บาท 
9. Ground Service Equipment  
รุ่นละ 30 คน 2 รุ่น รวม 60 คน 200,000 บาท 
10. Recurrent and Update New 
Aircraft Systems 50 คน  582,860 บาท 
 

4,350,000  จังหวัดภูเก็ต  วิทยาลยัเทคนิคถลาง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด โดยการอบรมอาชพีหลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อยกระดับทกัษะฝีมือและเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนทั่วไป 
และแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จ านวน 395 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1  2  4  5 
และ 6 คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
2,439,140 บาท  

2,439,140 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมทักษะวิชาชพีเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากของจังหวัดภูเก็ต 

อบรมทักษะอาชีพ จ านวน 18 หลักสูตร  
1. ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 2 รุ่นๆ ละ 50 
คน 4,270,000 บาท2.Internet of Thing 
for Smart Farm & Smart Home 2 รุ่นๆ 
ละ 25 คน 393,200 บาท 
3. Digital Marketing 2 รุ่นๆ ละ 25 คน 
393,200 บาท 
4. อาหารนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว 2 รุ่นๆ
ละ 25 คน 493,200 บาท  
5. จัดดอกไม้เชิงธุรกิจ 2 รุ่นๆ ละ 25 คน 
494,800 บาท 
6. ตัดเย็บเสื้อผ้า 2 รุ่นๆ ละ 25 คน 
804,800 บาท 
7. บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2 รุ่นๆ ละ 
25 คน 983,200 บาท 
8. ออกแบบ สร้างสื่อมัลติมีเดีย 2 รุ่นๆ ละ 
25 คน 778,200 บาท 
9. เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านบริการ  
อากาศยานภาคพื้นดิน 2 รุ่นๆ ละ 25 คน 
514,200 บาท 
 

20,018,550  จังหวัดภูเก็ต  วิทยาลยัอาชวีศึกษา
ภูเก็ต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด โดยการอบรมอาชพีหลักสูตรระยะสั้น 
ได้แก่ การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ การตัดเยบ็เสื้อผ้า 
การเพิ่มและยกระดับทกัษะมัคคุเทศก์ พนักงาน
โรงแรม และผู้ประกอบการน าเที่ยว เปน็ต้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,225 คน 
ผู้ประกอบการร้านค้า 30 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที  
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมที่ 5 11 และ 16 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 3,776,800 บาท  

3,776,800 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    10. ภาษาตา่งประเทศเพื่อการท่องเท่ียว  
2 รุ่นๆละ 25 คน 629,200 บาท 
11. มัคคุเทศก์เฉพาะภูมภิาคภาคใต้ 80 คน 
1,616,400 บาท 
12. ยกระดับมัคคุเทศก์สู่การเป็นนักขาย
ออนไลน์ 10 รุ่นๆ ละ 30 คน 2,897,000 บาท 
13. ฟินเทค การลงทุนและเทคโนโลยีบล็อก
เชน 60 คน  492,000 บาท 
14. การใช้ AI เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด  
5 รุ่นๆ ละ 25 คน 547,950 บาท 
15. ออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย 30 คน 
200,000 บาท 
16. การเพิ่มและยกระดับทักษะมัคคุเทศก์ 
พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการน าเที่ยว 10 
รุ่นๆ ละ 50 คน 1,665,600 บาท 
17. ภาษาอังกฤษและจีนที่ใช้ในการขาย
สินค้า 500 คน  1,709,300 บาท 
18. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและ
บุคลากรร้านอาหาร 30 คน 1,136,300 บาท 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 อบรมวิชาชีพระยะสั้นแก ่
ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 

ฝึกอบรมวิชาชพี 7 หลักสูตร ดังนี้  
1.ช่างเสริมสวย (การแต่งหน้าเกลา้ผม  
80 คน ต่อเล็บเพ้นท์เล็บ 80 คน ต่อขนตา 
40 คนเพ้นท์คิ้ว 40 คน ตัดผมซอยผมหญิง
ขั้นพื้นฐาน 80 คน ท าสีบนเส้นผมเบื้องต้น 
80 คน ตัดผมชายเบื้องต้น 160 คน ตัดผม
ชายสมัยนยิม 160 คน และตัดผมชาย)
3,120,000 บาท 
2. อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า (ตัดเสื้อเบื้องต้น  
40 คน กระโปรงเบือ้งต้น 80 คน) 340,000 บาท 
3. อาชีพอาหาร (ขนมไทย 40 คน ขนมอบ 
40 คน อาหารนานาชาตยิอดนยิม 40 คน) 
680,000 บาท 
4. อาชีพนวดไทย 80 คน 1,160,000 บาท 
5. อาชีพช่างไม้ วิชาช่างไม้ D.I.Y. 40 คน 
170,000 บาท 
6. อาชีพช่างไฟ (ชา่งเดินสายไฟฟูา 20 คน  
ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 20 คน) 
170,000 บาท 
7.อาชีพเกษตรกรรม (การขยายพันธุ์พืช  
40 คน การจัดสวนหย่อม 40 คน)  
360,000 บาท 
 

6,000,000  จังหวัดภูเก็ต  วิทยาลยัสารพัดช่าง
ภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด โดยการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ ได้แก ่ช่างเสริมสวย
และตัดผมชาย ตัดเยบ็เสื้อผ้า การท าอาหาร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผูว้่างงาน กลุ่มชาวบา้น 
กลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 
จ านวน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1 2 3 5 
และ 7 คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
4,670,000 บาท  

4,670,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน 

อบรมทักษะอาชีพ ประชาชนผู้ตกงาน 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน 960 ราย 
ดังนี้ 
1. การขัดสีรถยนต์เนื่องจากเฉี่ยวชน
เล็กน้อย 69,900 บาท 75 คน 
2. การใช้ Line Official Account  
36,600 บาท 75 คน 
3. งานเชือ่มโลหะเบือ้งต้น 51,300 บาท 75 คน 
4. งานซิลสกรีนและวงจรพิมพ์  
170,100 บาท 75 คน 
5. งานติดต้ังระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟูา
ภายในอาคารในบ้านดว้ยเทคโนโลย ี
Internet Of Things 104,100 บาท 75 คน 
6. งานบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์  
80,700 บาท 75 คน 
7. งานผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 59,100 บาท 
75 คน 
8. งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
118,200 บาท 75 คน 
9. การติดตั้งไฟฟูาในอาคาร 193,200 บาท 
75 คน 
10. ช่างซ่อมรถยนต์เบื้องต้น 122,400 บาท 
75 คน 
11. ภาษาอังกฤษส าหรับคนขับรถยนต-์
จักรยานยนต์รับจ้าง 87,000 บาท 75 คน 
12. พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่องานอาชีพ75 คน 87,000 บาท 
13. งานสีเพื่อการก่อสร้าง 36,900 บาท  
75 คน 
 

1,216,500  จังหวัดภูเก็ต  วิทยาลยัเทคนิคภูเก็ต 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด โดยการอบรมความรู้และทักษะวิชาชพี 
ได้แก่ หลักสูตรการขัดสีรถยนต์ หลกัสูตรงานเช่ือม
โลหะเบื้องต้น ติดต้ังระบบไฟฟูา เป็นต้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผู้ตกงาน และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรวม 960 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1 3 4 5 6 7 
8 9 และ 10 คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
969,000 บาท  

969,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรในพื้นที่เกาะมะพรา้ว 

1. อบรมความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ผักเหมียง มะพร้าวน้ าหอม และ
มะนาวเหลือง ใหแ้ก่เกษตรกร 52 ราย และ
สนบัสนุนปัจจัย ต้นพันธุ์ผกัเหมียง มะพร้าว
น้ าหอม และมะนาวเหลือง เปน็เงิน 74,100 บาท 
เฉลี่ยรายละ 1,425 บาท 
2. จัดท าแปลงต้นแบบ 2 แปลงๆ  
ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 

248,480  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานเกษตรจังหวัด
ภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยการอบรมความรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช สนับสนุนปัจจัยการผลิต
และจัดท าแปลงต้นแบบ 2 แปลง กลุ่มเปูาหมาย
เปน็เกษตรกร 52 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที  
 

248,480 

8 ก่อสร้างโปฺะทา่เทียบเรือ
แหลมหิน 

ก่อสร้างโปฺะทา่เทียบเรือ ขนาด 9.00 x 
12.00 เมตร พร้อมสะพานเช่ือมโปฺะ ขนาด 
2.00 x 8.00 เมตร บ้านแหลมหิน หมู่ที ่7 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดภูเกต็  
1 แห่ง 

2,420,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เกาะแกว้  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยเป็นการก่อสร้างโปฺะทา่เทียบเรือ พร้อมสะพาน
เช่ือมโปฺะ บา้นแหลมหิน หมู่ที ่7 ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเมืองภูเก็ต เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว เนื่องจากของเดิมที่
เส่ือมสภาพ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนบ้านเกาะ
มะพร้าวและนักท่องเที่ยว จ านวน 703 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้วขอปรับแบบ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมเจ้าท่า 
ซ่ึงท าให้มีงบประมาณในการก่อสร้างเพิม่ขึ้นจาก 
2,420,000 บาท เป็น 3,200,000 บาท  
โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะแกว้ยินดีน าเงินรายได้สมทบเพื่อการก่อสร้าง 
เป็นเงิน 780,000 บาท 
 

2,420,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 การแข่งขัน Phuket 
Thailand Power Boat 
2021 

จัดการแข่งขันกีฬาเพือ่การท่องเท่ียว  
(Sport Tourism)   
1. จัดกิจกรรมการแข่งขัน Phuket 
Thailand Power Boat 2021 จ านวน 1 
ครั้ง วงเงิน 5,3000,000 บาท มีการจัดการ
แข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ า จ านวน 4 
ประเภท - ประเภทเรือ Formula 5 (F5)- 
ประเภทเรือ Scooter 30 HP Open- 
ประเภทเรือ Sport 40HP Open- ประเภท
เรือ Jetski PAO 650 cc. 
2. จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 1 ครั้ง มีการจัด
กิจกรรมแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ท้องถิ่นภูเก็ต หรือภาคใต้ และการแสดง
ศิลปิน  วงเงิน 500,000 บาท  
3. จัดแถลงข่าว วงเงิน 500,000 บาท 
4. ค่าพิธีเปิด - ปิด งาน 1 ครั้ง  
วงเงิน 1,200,000 บาท 
5. ค่าบริหารจัดการโครงการและประเมนิผล 
1 ครั้ง วงเงิน 500,000 บาท 

8,000,000  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
การค้า โดยการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน และ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที เนื่องจากเป็นพื้นที่ด าเนินนโยบายแผนฟื้นฟู
การท่องเท่ียวของประเทศไทย ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ 
และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 
มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 3,656,000 บาท 
ประกอบดว้ย กิจกรรมที่ 1 ปรับลดค่าเงินรางวัล 
2,000,000 บาท และค่าถว้ยรางวัล 56,000 บาท 
รวม 2,056,0000 บาท กจิกรรมที่ 4 ปรับลดค่าเปิด 
- ปิดงาน จ านวน 600,000 บาท และไม่เห็นควร
สนับสนุนกิจกรรมที่ 3 จัดแถลงข่าว 500,000 บาท 
และกิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารโครงการ
และติดตามประเมินผล วงเงิน 500,000 บาท 
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 4,344,000 บาท 
 

4,344,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 มหกรรมอาหารหรอยหนัด
หยัดได ้(อาหาร & ของดี
ภูเก็ต) 

จัดงานจ าหนา่ยอาหาร สินค้าเกษตรประมง
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว 
จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน          

9,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
การค้า โดยการจัดงานมหกรรมจ าหน่ายอาหาร 
สินค้าเกษตรประมง เพื่อกระตุ้นให้เกิดกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว 15,000 คน และ
ผู้ประกอบการ 150 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นพืน้ที่ด าเนิน
นโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของประเทศ ภูเก็ต 
แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
 

9,000,000 

11 มหกรรมอาหารทะเล 
(Seafood) : หรอย ริม เล 

จัดงาน จัดจ าหน่ายอาหารสินค้าเกษตร
ประมง และธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน  
มีค่าใช้จ่ายในการจัดงานครั้งละ  
3,000,000 บาท 

6,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
การค้า โดยการจัดมหกรรมจ าหน่ายอาหาร สินค้า
เกษตรประมง กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
10,000 คน และผู้ประกอบการ 150 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการด าเนิน
นโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของประเทศ ภูเก็ต 
แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ฉีด
วัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรสนับสนุนการจัดงานเพียง 1 ครั้ง 
งบประมาณ 3,000,000 บาท  
 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 มหกรรมอาหารทะเล 
(Seafood) : หรอย ริม เล 

จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหารทะเล 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ การท่องเท่ียว  
ณ ลานบางลา หาดปุาตอง จ านวน 2 ครั้ง 

1,000,000 เทศบาลเมือง 
ปุาตอง 

เทศบาลเมือง 
ปุาตอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
การค้า โดยการจัดมหกรรมจ าหน่ายสินค้าอาหาร
ทะเล และธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง กระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกรกลุ่มสินค้าเกษตรและประมง 120 คน 
ผู้ประกอบการอาหารและกลุ่มท่องเที่ยว 150 ราย 
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการด าเนิน
นโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของประเทศ ภูเก็ต 
แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนจ านวน 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
 

1,000,000 

13 มหกรรมอาหารทะเล 
(Seafood Festival) 

จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหารทะเล 
อาหารพื้นบ้าน และกจิกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเท่ียว ประกอบด้วยกิจกรรมดนตรี
ในสวน กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม 
กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพและกิจกรรมพื้นที่
สร้างสรรส าหรับเด็กและเยาวชน                   

12,400,000 เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
การค้า โดยการจัดมหกรรมจ าหน่ายสินค้าอาหาร
ทะเล และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว 
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรกลุ่มสินค้าเกษตร
และประมง 120 คน ผู้ประกอบการอาหารและ
กลุ่มท่องเที่ยว 150 ราย ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นพืน้ที่การ
ด าเนินนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของประเทศ 
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
 

12,400,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต
ด้วยแนวคิด  
City of Gastronomy 

1. ส่งเสริมการปลูกผักเหมียงเชิงการค้า  
550 ไร่ เป็นเงิน 3,033,250 บาท  
2. พัฒนาทักษะอาชีพด้านการปลูกผักเหมียง  
อบรม 1 วัน 230 ราย  เป็นเงิน 171,200 บาท     
3. จัดท าแปลงต้นแบบคุณภาพ 15 แปลงๆ 
ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 825,000 บาท 
4.  ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยั 200 ราย 
(เห็ด เพาะต้นอ่อน ผักไฮโดรโปนิกส์)  
เป็นเงิน 442,400 บาท (เฉลี่ยรายละ  
2,212 บาท) 
5. ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย 100 ราย  
1 วัน เป็นเงิน 112,600 บาท 
6. จัดท าบรรจุภัณฑ์ (สติ๊กเกอร์)  
โดยจ้างเหมาเป็นเงิน 230,000 บาท 
7.จ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์เป็นเงิน 
160,000 บาท 
8. ติดตามประเมินผล เป็นเงิน 25,500 บาท 

5,000,000  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานเกษตร 
จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการจัดหาปัจจยัการผลิตและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมความรู้
และสนับสนุนการปลกูผักเพื่อการค้าและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร เกษตรกร 
ผู้ว่างงาน กลุ่มผู้เปราะบาง ทั้ง 3 อ าเภอในจังหวัด
ภูเก็ต จ านวน 430 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณ 298,100 บาท 
ประกอบดว้ย ค่าจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย 
112,600 บาท ค่าจา้งประชาสัมพันธ์ 160,000 
บาท และค่าติดตามประเมินผล 25,500 บาท 
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 4,701,900 บาท 
 

4,701,900 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 เพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์
น้ ารอบเกาะภูเก็ต 

1. ฝึกอบรมการท าซ้ังกอ 510 คน แบ่งเป็น 
17 รุ่นๆ ละ 30 คน วงเงิน 198,900 บาท 
2. ค่าพันธุ์กุ้งกุลาด า 34,000,000 ตัวๆ ละ 
0.2 บาท เป็นเงิน 7,480,000 บาท 
3. การจัดท าบา้นปลา (ซ้ังกอ) พร้อมวางใน
แหล่งน้ า 1,250 แห่ง เป็นเงิน 6,250,000 บาท 
4. ค่าวัสดุอบรม 510 คนๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 25,500 บาท 
5. ค่าวัสดุ สนับสนุนกิจกรรมสาธิต  
510 คน  ๆละ 460 บาท เป็นเงิน 234,600 บาท 
6. ค่าติดตามประเมินผล 127,500 บาท 
7. ค่าจัดท าคู่มือ 170,000 บาท 
8. ค่าวัสดุพิธีปล่อย 17 รุ่นๆ ละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน 340,000 บาท 
9. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
50,500 บาท 

14,877,000  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานประมงจังหวัด
ภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการจัดหาปัจจยัการผลิตและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยจัดท าซ้ังเพื่อเป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ า และการจัดหาพันธุก์ุ้งเพื่อ
ปล่อยลงแหล่งน้ า โดยมีกลุ่มเปาูหมายเป็น
ชาวประมง ภาคธุรกจิประมง และภาคธรุกิจ
ท่องเที่ยว จ านวน 3,192 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  
3. เห็นควรปรับลดค่าวัสดุในการสนับสนุนกิจกรรม
สาธติ 510 คนๆ ละ 460 บาท เปน็เงิน 234,600 บาท 
ค่าติดตามประเมินผล 127,500 บาท ค่าจัดท าคู่มือ 
170,000 บาท และค่าวัสดุพธิีปล่อย 17 รุ่นๆ ละ 
20,000 บาท เป็นเงิน 340,000 บาท รวมปรับลด
ทั้งสิ้น 872,100 บาท คงเหลือวงเงินที่สนับสนุน
ทั้งสิ้น 14,004,900 บาท 
 

14,004,900 

16 ส่งเสริมการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจการแปรรูปและ
การสร้างช่องทางการตลาด 
ออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้
ชุมชน ต าบลศรีสุนทร  

ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูป
และการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ 
เพื่อสร้างรายได้ชุมชน หมู่ที่ 8  
ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง ดังนี้  
 - อบรมปฏิบัตกิารเพาะเห็ดอินทรีย ์
กลุ่มเปูาหมาย 400 ราย เป็นเงิน 
1,521,600 บาท จ านวน 16 รุ่นๆ  
 - อบรมปฏิบัตกิาร การแปรรูปเห็ดและ
ช่องทางการตลาด เป็นเงิน 328,800 บาท 
จ านวน 16 รุ่นๆ ละ 25 ราย รวม 400 คน 
และปัจจยัการผลิตเพื่อฝึกสาธิต  
400 คนๆ ละ 200 บาท (80,000 บาท) 
 

1,850,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ศรีสุนทร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยการอบรมความรู้การเพาะเห็ด
อินทรีย์การแปรรูปเห็ดและช่องทางการตลาด  
กลุ่มปูาหมายเป็นผู้วา่งงาน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,850,000 



 เห็นควรสนับสนุน ภูเก็ต หนา้ 13/44 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบรมความรู้การประกอบอาชีพเสริมใหแ้ก่
ผู้สูงอาย ุ50 คน  3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 
6 ชั่วโมงได้แก่ การเพ้นท์ผ้า การเย็บกระเปา
ผ้า และการท าเดคูพาจ 

200,400 เทศบาลเมืองปุาตอง เทศบาลเมืองปุาตอง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมให้
ความรู้ในการเพ้นผ้าปาเต๊ะภูเก็ต การเย็บกระเปาผ้า 
และการท าเดคูพาจ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และเป็น
อาชีพเสริม กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้สูงอายุ 50 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

200,400 

18 ฝึกอบรมอาชพีการตัดเย็บ
กระเปาจากผ้าพื้นเมืองภูเก็ต 

ฝึกอบรมการท ากระเปาจากผา้พื้นเมือง
ภูเก็ต ให้กับประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สุงอายุ 
และผู้ได้รับผลกระทบ COVID - 19 จ านวน 
2 รุ่น ๆ ละ 25 คน รวม 50 คน รุ่นละ 5 วัน  

107,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลเชิงทะเล 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมการ
ท ากระเปาจากผา้พื้นเมืองภูเก็ต กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จ านวน 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสม และมีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
 

107,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 อบรมส่งเสริมสร้างอาชีพ
การท ากระเปาจากผ้าพื้นถิ่น
ภูเก็ต 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท ากระเปา
จากผ้าพื้นถิ่นภูเก็ต ดังนี้ 
ฝึกอบรม 5 รุ่น ๆ ละ 20 จ านวน 3 วัน  
เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพการท ากระเปาจากผ้าพืน้ถิ่น 
และต่อยอดรวมกลุ่มเป็นศูนย์การเรียนรู้และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน  

160,150 เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมการ
ท ากระเปาจากผา้พื้นเมืองภูเก็ต กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 
ผู้ตกงาน จ านวน 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

160,150 

20 ยกระดับศักยภาพความ
ปลอดภัยดา้นการท่องเท่ียว
ทางทะเลจังหวัดภูเก็ต 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางน้ า 
(Phuket Life Saving) ระยะเวลา 3 วัน 
แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 50 คน รวม 100 คน 
วงเงิน 825,640 บาท 
2. อบรมความรู้พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เยาวชนท่องเท่ียวปลอดภยัจังหวัดภูเก็ต 
เยาวชน ระยะเวลา 2 วัน แบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 
50 คน รวม 150 คน วงเงิน 560,960 บาท 
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภยัในแหล่งท่องเที่ยว จ านวน  
3 แห่ง วงเงิน 265,400 บาท 
 

1,652,000  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด โดยการอบรมความรู้เชิงปฏิบตัิการเพื่อ
เพิ่มทักษะความปลอดภยัส าหรับบริการท่องเที่ยว
ทางน้ า กลุ่มเปูาหมายเป็นบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 205 คน และเยาวชน 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1 คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 825,640 บาท 
  

825,640 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย
แรงงาน คน ไม่ใช้เครื่องจกัร 57,859,200 บาท 
1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลนครภูเก็ต 4 แห่ง จา้งงาน 200 คน  
1.2 ปลูกเฟื่องฟูาและประดับตกแต่งใน
สถานที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 53 แห่ง จา้งงาน 
50 คน 
1.3 การขุดลอกท่อระบายน้ า ล าราง
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 51 สายทาง จ้างงาน 
300 คน 
1.4 การท าความสะอาด การเก็บขยะใน
พื้นที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 97 แห่ง   
จ้างงาน 435 คน 
1.5 ทาสีเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกวา่ 100 
สายทาง จา้งงาน 300 คน 
1.6 เพาะช ากลา้ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 
ไม่น้อยกวา่ 2 แห่ง จา้งงาน 50 คน 
1.7 จ้างงานในลักษณะอื่นๆ ไม่น้อยกวา่  
4 กิจกรรม เช่น งานตัดเก็บต้นไม้  
งานซ่อมแซมผิวจราจร งานปรับพื้นที่ เป็นต้น 
จ้างงาน 100 คน  ปรับลด 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน  
11,571,840 บาท  
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 367,500 บาท  
 

69,798,540  เทศบาลนครภูเก็ต   เทศบาลนครภูเก็ต  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 1,335 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก  
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั)  
ตามความเหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
26,405,520 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงานและไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ 1.7 
การจ้างงานลักษณะอื่นๆ จ านวน 100 คน  
รวมวงเงิน 21,974,400 บาท  
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 4,394,880 บาท 
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 36,240 บาท 
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 43,393,020 บาท 

43,393,020 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาล 
ต าบลวิชิต 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย
แรงงาน คนในเขตเทศบาลต าบลวิชิต ไม่ใช้
เครื่องจักร 68,544,000 บาท 
1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองให้
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 14 สายทาง 
จ้างแรงงาน 300 คน  
1.2 ปลูกเฟื่องฟูาและประดับตกแต่งไม่น้อย
กว่า 10 สายทาง จา้งแรงงาน 100 คน  
1.3 ขุดลอกรางระบายน้ า 14 แห่ง จา้ง
แรงงาน 400 คน  
1.4 การท าความสะอาด การเก็บขยะ ใน
แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะไม่น้อยกว่า 
12 แห่ง จ านวน 200 คน  
1.5 ทาสีเครื่องหมายจราจร และทาสีพืน้ที่
สาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 9 สายทาง/แห่ง จ้างงาน 
200 คน ในพื้นที่  
1.6 การเพาะช ากล้าไม้ ดอกไม้ประดับพืช
ต่างๆ จ้างงาน 100 คน  
1.7 จัดท าผลิตสิ่งของเพื่อน ามาใช้ประโยชน์
และตกแต่งสถานที่ จ้างงาน 200 คน  
1.8 จ้างงานในลักษณ์อื่นๆที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว 25 แห่ง จ้างแรงงาน 200 คน  
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน  
13,708,800 บาท  
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 427,920 บาท 
 

82,680,720  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลวิชิต  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมืองภูเก็ต
สวยงาม ปลอดภยั รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจ้างงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 1,700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก 
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั) ตามความ
เหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
27,431,040 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงาน วงเงิน 22,848,000 บาท 
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 4,569,600 บาท  
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 13,440 บาท  
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 55,249,680 บาท 

55,249,680 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาล 
ต าบลรัษฎา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย
แรงงานคน ต าบลรัษฎา  64,512,000 บาท 
1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า 10 
สายทาง จา้งงาน 250 คน 
1.2 การปลูกเฟื่องฟูาและประดับตกแตง่ใน
สถานที่ต่างๆ 10 สายทาง จา้งงาน 150 คน 
1.3 การขุดลอกคูระบายน้ า 10 สายทาง 
จ้างงาน 450 คน  
1.4 การเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ  
15 แห่ง จ้างงาน 200 คน 1.5 การทาสี
เครื่องหมายจราจร 10 สายทาง จ้างงาน 
300 คน  
1.6 การเพาะช ากล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั 
พืชต่างๆ เพื่อตกแต่งเมืองในพื้นที่ 25 แห่ง 
จ้างงาน 100 คน  
1.7 การจัดท า ผลิตสิ่งของเพื่อน ามาประดับ
ตกแต่งจ้างงาน 50 คน  
1.8 การจ้างงานในลักษณะอื่นๆ  
จ้างงาน 100 คน  
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน  
12,902,400 บาท  
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 405,120 บาท 
  

77,819,520  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลรัษฎา  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโควิด-
19 จ านวน 1,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจ้างงานจาก 6 เดือน 
เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วัน) ตามความเหมาะสม 
โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 25,818,240 บาท 
ประกอบดว้ย 
- ค่าจ้างแรงงาน วงเงิน 21,504,000 บาท  
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 4,300,800 บาท 
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 13,440 บาท    
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 52,001,280 บาท 

52,001,280 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาล 
ต าบลราไวย ์

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย
แรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 30,240,000 บาท 
1.1 การท าความสะอาด การเก็บขยะใน
แหล่งท่องเที่ยวสถานที่สาธารณะใน 
ต าบลราไวย ์จ้างาน 250 คน 
1.2 จ้างถางปุา 285 คน  
1.3 ก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ า  
จ้างงาน 146 คน 
1.4 การทาสีงานจราจร จ้างงาน 4 คน  
1.5 ถางปุา ท าแนวกันไฟ จา้งงาน 20 คน 
1.6 เพาะช ากลา้ไม้ดอก ไม้ประดับ  
จ้างงาน 15 คน  
1.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ต าบลราไวย ์ 
จ้างงาน 30 คน  
2. ค่าวัสดุประกอบการ จ้างงาน 6 เดือน 
6,048,000 บาท  
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 211,320 บาท 

36,499,320  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลราไวย ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน  
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จ านวน 730 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก 
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั)  
ตามความเหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
12,759,120 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงานในกิจกรรมที่ 1.5 และค่าจ้างแรงงาน
ตามระยะเวลาที่ปรับลดลง วงเงิน 10,617,600 บาท  
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 2,123,520 บาท  
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 18,000 บาท  
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 23,740,200 บาท 
 

23,740,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาล 
ต าบลฉลอง 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 
40,320,000 บาท 
1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ ไม่น้อยกว่า  
23  สายทาง จ านวน 170 คน 
1.2 ปลูกเฟื่องฟูา ไม่น้อยกว่า 3 สายทาง 
จ านวน 70 คน 
1.3 ขุดลอกท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า  
21 สายทาง จ านวน 300 คน 
1.4 การท าความสะอาด การเก็บขยะใน
แหล่งท่องเที่ย ไม่น้อยกว่า 40 สายทาง 
จ านวน 100 คน 
1.5 ทาสีเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกวา่  
15 สายทาง จ านวน 150 คน  
1.6 การเพาะช ากล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั 
พืชต่างๆ จ านวน 50 คน 
1.7 ขุดลอกคลอง ล ารางสาธารณะ
ประโยชน์ 5 แห่ง จ านวน 160 คน 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน 
8,064,000 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 268,320 บาท 

48,652,320  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลฉลอง  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก  
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั) ตามความ
เหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
16,141,440 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงาน วงเงิน 13,440,000 บาท  
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 2,688,000 บาท  
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 13,440 บาท  
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 32,510,880 บาท 
 

32,510,880 



 เห็นควรสนับสนุน ภูเก็ต หนา้ 20/44 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาล 
เมืองปุาตอง 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 
24,192,000 บาท 
1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ จ้างงาน 30 คน  
1.2 การปลูกเฟื่องฟูาไม้ประดับตกแต่ง
สถานที่ต่างๆ จา้งงาน 60 คน  
1.3 ท าความสะอาด เก็บขยะในแหล่ง
ท่องเที่ยว จา้งงาน 210 คน  
1.4 ทาสีเครื่องหมายจราจร จ้างงาน 10 คน 
1.5 ผลิตปุยจากตะกอนจุลินทรยี์  
จ้างงาน 10 คน 
1.6 ดูแลท าความสะอาดระบบระบายน้ า 
จ้างงาน 100 คน  
1.7 การทาสีอาคารและส่วนประกอบ
สถานที่ราชการ จ้างงาน 36 คน 
1.8  เพิ่มประสิทธิภาพและเฝูาระวังความ
ปลอดภัยทางทะเลแก่นักทอ่งเที่ยว จ้างงาน 
90 คน  
1.9 ทาสีอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย จา้งงาน 54 คน  
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน 
4,838,400 บาท  
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 177,120 บาท 

29,207,520  เทศบาลเมืองปุาตอง   เทศบาลเมืองปุาตอง  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยว 
ของประเทศไทยภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 510 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก  
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั)  
ตามความเหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
12,613,800 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงานในกิจกรรมที่ 1.7 และ 1.9 และ
ค่าจ้างแรงงานตามระยะเวลาที่ปรับลดลง วงเงิน 
10,483,200 บาท  
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 2,096,640 บาท 
(ปรับลดจ านวนแรงงานตามขอ้ 1.7 และ 1.9 และ
จ านวนระยะเวลาการจา้งแรงงานที่ลดลง) 
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 33,960 บาท  
(ปรับลดจ านวนแรงงานตามขอ้ 1.7 และ 1.9 และ
จ านวนระยะเวลาการจา้งแรงงานที่ลดลง)  
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 16,593,720 บาท 
 

16,593,720 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาลเมือง
กะทู ้

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย
แรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 43,948,800 บาท 
1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองให้
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ไม่น้อยกวา่ 7 สายทาง จ้างงาน 361 คน 
1.2 การปลูกชาดัด และประดับตกแต่ง  
ไม่น้อยกวา่ 7 สายทาง จ้างงาน 415 คน 
1.3 การขุดลอกท่อระบายน้ า  
ไม่น้อยกวา่ 8 สายทาง จ้างงาน 130 คน 
1.4 การท าความสะอาด การเก็บขยะ  
ในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ  
ไม่น้อยกวา่ 56 แห่ง จ้างงาน 164 คน 
1.5 การทาสีเครื่องหมายจราจร  
ไม่น้อยกวา่ 36 สายทาง จ้างงาน 20 คน 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน 
8,789,760 บาท  
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 288,840 บาท  

53,027,400  เทศบาลเมืองกะทู ้  เทศบาลเมืองกะทู ้ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 1,090 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก  
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั)  
ตามความเหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
17,592,960 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงาน วงเงิน 14,649,600บาท  
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 2,929,920 บาท 
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 13,440 บาท   
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 35,434,440 บาท 
 

35,434,440 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาลต าบล
เชิงทะเล 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย
แรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 19,192,320 บาท 
1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า 10 
สายทาง จา้งงาน 80 คน  
1.2 การปลูกเฟื่องฟูาและประดับตกแตง่   
2 สายทาง จ้างงาน 46 คน  
1.3 ขุดลอกท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า  
10 สายทาง จา้งงาน 50 คน  
1.4 การท าความสะอาด การเก็บขยะใน
แหล่งท่องเที่ยว ไม่น้อยกวา่ 5 แห่ง จา้งงาน 
80 คน  
1.5 ทาสีเครื่องหมายจราจร พื้นที่สาธารณะ 
จ้างงาน 50 คน   
1.6 การเพาะช ากล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั 
ขยายพันธุพ์ืช จา้งงาน 40 คน 
1.7 พัฒนาแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็ก 2 แหง่  
จ้างงาน 40 คน  
1.8 การจัดท า ผลิตสิ่งของ จา้งงาน 50 คน 
1.9 การจ้างงานในลักษณะอื่น ๆ  
จ านวน 40 คน 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน 
3,838,464 บาท  
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 148,848 บาท  

23,179,632  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลเชิงทะเล  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 436 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก  
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั)  
ตามความเหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
8,989,728 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงานในกิจกรรมที่ 1.9 และค่าจ้าง
แรงงานตามระยะเวลาทีป่รับลดลง วงเงิน 
7,472,640 บาท 
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 1,494,528 บาท   
(ปรับลดจ านวนแรงงานในกิจกรรมที่ 1.9 และ
จ านวนระยะเวลาการจา้งแรงงานที่ลดลง) 
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 22,560 บาท  
(ปรับลดจ านวนแรงงานในกิจกรรมที่ 1.9 และ
จ านวนระยะเวลาการจา้งแรงงานที่ลดลง) 
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 14,189,904 บาท 
 

14,189,904 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาลต าบล
เทพกระษัตรี 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย
แรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 13,547,520 บาท 
1.1 งานตัดหญ้า จ้างงาน 20 คน 
1.2 งานเก็บขยะมูลฝอยขนขยะเศษวัสด ุ
แยกขยะ ในพื้นที่ 7 ชุมชน จ้างงาน 30 คน 
1.3 งานกวาดขยะ ก าจัดหญ้า ในพื้นที่ 7 
ชุมชน จ้างงาน 60 คน 
1.4 งานฉีดล้างท าความสะอาดถนน ทางเท้า 
ท าความสะอาดท่อระบายน้ า จ านวน 10 
สายทาง จ้างงาน 5 คน 
1.5 งานรกัษาความสะอาดอาคารตลาดสด
เทศบาล จ้างงาน 21 คน 
1.6 งานรักษาความสะอาดแหล่งท่องเท่ียว 
4 แห่ง จ้างงาน 40 คน  
1.7 ทาสีเครื่องหมายจราจร ทาสีสะพาน 
ขอบถนน ปาูยชือ่ถนน จ้างงาน 20 คน  
1.8 รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาล จ้างงาน 70 คน  
1.9 การขุดลอกคลอง 4 แห่ง จ้างงาน  
50 คน  
1.10 งานซ่อมแซมฝาคูระบายน้ าผิวจราจร 
ผิวจราจรที่ช ารุด จ้างงาน 20 คน 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน 
2,709,504 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 116,928 บาท 
 

16,373,952  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลเทพ
กระษัตรี  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศไทยภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 336 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก  
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั)  
ตามความเหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
5,432,448 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงานปรับลดตามระยะเวลาการจ้างงาน
ที่ลดลง วงเงิน 4,515,840 บาท 
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 903,168 บาท  
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 13,440 บาท  
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 10,941,504 บาท 

10,941,504 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาลต าบล
ศรีสุนทร 

1.กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 
37,094,400 บาท 1.1 การปรับปรุงภูมทิัศน์
ไม่น้อยกวา่ 10 สายทาง จ้างงาน 100 คน 
1.2 การปลูกเฟื่องฟูา ตกแต่งสถานที่ตา่งๆ  
ไม่น้อยกวา่ 2 สายทาง จ้างงาน 150 คน 
1.3 ขุดลอกท่อระบายน้ า ไม่น้อยกว่า 2 สาย
ทาง จ้างงาน 100 คน 
1.4 การท าความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว 
พื้นที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง จ้าง
งาน 100 คน  
1.5 ทาสีเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกวา่ 10 
สายทาง จา้งงาน 100 คน  
1.6 เพาะช ากลา้ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ  
พืชต่างๆ จ้างงาน 150 คน   
1.7 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็ก  
จ้างงาน 100 คน 
1.8 ผลิตสิ่งของ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง จ้างงาน 
120 คน  
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน  
7,418,880 บาท  
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 250,080 บาท 
 

44,763,360  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลศรีสุนทร 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 920 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก  
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั)  
ตามความเหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
14,847,080 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงาน วงเงิน 12,364,800 บาท 
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 2,472,960 บาท  
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 9,320 บาท  
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 29,916,280 บาท 

29,916,280 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพกระษัตรี 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย
แรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 23,345,280 บาท 
1.1 ดูแลท าความสะอาดพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 12 แห่ง แรงงาน 54 คน 
1.2 การขุดลอกคู ระบายน้ า จ้างงาน 250 คน 
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่  
55 สายทาง จา้งงาน 200 คน 
1.4 การปรับปรุงลูกระนาดให้ได้มาตรฐาน
พร้อมติดตั้งปูายเตือน จา้งงาน 30 คน  
1.5 งานทาสีจราจร สะพาน ที่สาธารณะต่างๆ 
จ้างงาน 45 คน  
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน 
4,669,056 บาท  
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 172,332 บาท  

28,186,668  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพกระษัตรี  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมือง
ภูเก็ตสวยงาม ปลอดภัย รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายผู้วา่งงานที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 
จ านวน 579 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก  
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั)  
ตามความเหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 
9,351,552 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างแรงงาน วงเงิน 7,781,760 บาท 
- ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน วงเงิน 1,556,352 บาท  
- ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 13,440 บาท  
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 18,835,116 บาท 
 

18,835,116 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ถนนงามตาเฟื่องฟูาตรึงใจ ปลูกต้นเฟื่องฟูาบริเวณเกาะกลางถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 จ านวน 7 
บริเวณหลัก 9 บริเวณย่อย และบริเวณถนน
ทางหลวงแผ่นหมายเลข 4026 จ านวน 
44,500 ต้น ต้นหมากเหลือง จ านวน 950 ต้น
1. จ้างประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
จ านวน 30 คน เป็นเวลา 6 เดือนๆ ละ 
10,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ 8,200,000 บาท เช่น ต้นเฟื่องฟูา 
ดิน ปุย จอบ เป็นต้น 

10,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมืองภูเก็ต
สวยงาม ปลอดภยั รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณ 600,000 บาท  
จากการปรับระยะเวลาการจา้งแรงงานที่ลดลง 
เหลือเพียง 4 เดือน (30 คน เป็นเวลา 4 เดือนๆ ละ 
10,000 บาท) คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 
9,400,000 บาท  
 

9,400,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 

1.กิจกรรมให้บริการข้อมูลการอ านวยความ
สะดวกและดแูลความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ
บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Phuket  Gateway) 
และสระว่ายน้ าปาุคลอกของกองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา รวม 10 คน วงเงิน 
756,000 บาท 
2. กิจกรรมการดูแลความสะอาดและอ านวย
ความสะดวกนักท่องเที่ยว บริเวณอนุสรณ์
สถานเมืองถลาง (บริเวณอนุสรณ์สถาน 9 วีรชน) 
จ านวน 5 คน วงเงิน 270,000 บาท 
3. จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบรกิารขอ้มูล
และอ านวยความสะดวก บริการความ
ปลอดภัยบริเวณทา่เทียบเรืออ่าวฉลอง  
ท่าเทียบเรือกีฬาส าราญอ่าวฉลอง  
(ฉลองมารีนา) ท่าเทียบเรือรัษฎาของ 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 25 คน วงเงิน 
1,350,000 บาท 

2,376,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เมืองภูเก็ต
สวยงาม ปลอดภยั รองรับการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว ตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ และ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจา้งงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ว่างงาน/ผู้ถกูเลิกจ้าง จาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 40 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดระยะเวลาการจา้งงานจาก  
6 เดือน เหลือ 4 เดือน (เดือนละ 20 วนั) ตามความ
เหมาะสม โดยปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น  
792,000 บาท ประกอบดว้ย 
- กิจกรรมที่ 1 ปรับลดการจ้างาน เป็นเงิน 
252,000 บาท  
- กิจกรรมที่ 2 ปรับลดการจ้างาน  
เป็นเงิน 90,000 บาท  
- กิจกรรมที่ 3 ปรับลดการจ้างาน เป็นเงิน 
450,000 บาท  
คงเหลือวงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 1,584,000 บาท 
 

1,584,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 พื้นฟูพัฒนาหลาดใหญ ่ 1. ซุ้มทางเข้างานรูปแบบชิโนยโูรเปียน
บริเวณทางเข้าตลาด 513,600 บาท 
2. จุดให้บริการข้อมูลแก่นักทอ่งเที่ยวหรือ
จุดประชาสัมพันธ ์โดยจัดท าเป็นบธูรถเข็น  
จ านวน 1 คัน 29,960 บาท 
3. จุดถ่ายรูปเกีย่วกับของพื้นเมืองภูเก็ต 
186,180 บาท 
4. จัดท าประชาสัมพันธ์ภาพสื่อวีดีทัศน์ 
โดยผู้มีชื่อเสียง 1 ชุด 181,900 บาท 
5. บูธสนับสนุนนักเรียน นกัศึกษา  
6 บูธ รวม 89,880 บาท6. ชุดพื้นเมือง
ส าหรับนักท่องเที่ยว 70 ชุด 149,800 บาท 
7. ผลิตกระเปาผ้าพร้อมสกรีนโลโก้ส าหรับ
ใช้ซ้ือของในตลาด จ านวน 3,000 ใบๆ ละ 
107 บาท รวม 321,000 บาท 
8. จัดซ้ือปลั๊กไฟสนามส าเร็จ จ านวน 350 อัน 
314,580 บาท  
9. ถังดับเพลิงชนิดเหลวพร้อมตู้เก็บและ
ติดต้ัง 25 ชุด 160,500 บาท 
10. ปรับปรุงระบบ CCTV แบบไร้สายพร้อม
ติดต้ังระบบออนไลน์ 8 ชุด 192,600 บาท 
 

2,140,000  เทศบาลนครภูเก็ต  เทศบาลนครภูเก็ต 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวและบริการ เนื่องจากเป็น
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเมืองเก่าหลาดใหญ่
ให้เป็น Street Food ต้นแบบ มีมาตรฐานความ
สะอาดปลอดภัยรองรับการท่องเที่ยว New Normal 
เพื่อฟื้นฟูตลาดเป็นแหล่งสร้างอาชพี และรายได้
ให้กับชุมชน โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็น นกัท่องเที่ยว 
25,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. ไม่เห็นควรสนับสนุนรายการค่ากระเปาผ้าพร้อม
สกรีนโลโก้ส าหรับใช้ซ้ือของในตลาด จ านวน 3,000 
ใบๆ ละ 107 บาท รวม 321,000 บาท คงเหลือ
วงเงินที่สนับสนุนทั้งสิ้น 1,819,000 บาท 

1,819,000 

35 หน้าบ้านนา่มองระยะที ่2 1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าภูเก็ต โดยทาสีด้านหน้าอาคารเก่า 
ชิโน-ยูโรเปี้ยน (สีเฉพาะส าหรับอาคารเก่า) 
บริเวณชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ต าบลตลาดใหญ่ 
ถนนถลาง จ านวน 25 หลัง ถนนกระบี ่
จ านวน 36 หลัง รวมทั้งสิ้น 61 หลัง 
1,768,200 บาท 
2. ติดต้ังไฟส่องอาคารเก่าชิโน-ยูโรเปี้ยน 
บริเวณถนนถลาง 442,000 บาท  

2,210,200  เทศบาลนครภูเก็ต   เทศบาลนครภูเก็ต  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการบูรณะซ่อมแซมอาคารสถาปัตยกรรมชุมชน
ย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้สวยงาม ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในชุมชนเมอืงเก่าภูเก็ต 
399 คน ผู้ประกอบการ 200 ราย และนักท่องเที่ยว 
20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
 

2,210,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 พัฒนาครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม ่ของชุมชนคน
ภูเก็ต 

1. ประชุมพัฒนาจัดท าหลักสูตรกสิกรรม
ธรรมชาติ 40 คน 183,900 บาท  
2. อบรมการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 119 คน 1,013,310 บาท 
3. น้อมน าศาสตร์พระราชาสูก่ารปฏิบัต ิ
(ถ่ายทอดองค์ความรู้ครัวเรือนต้นแบบ) 
8,021,940 บาท 
4. ประเมินโรงเรียน/โรงแรมต้นแบบ และ
ประกวดครัวเรือนต้นแบบดีเด่นในระดับ
ต าบล/อ าเภอ (17 ต าบล 3 อ าเภอ) 
1,523,000 บาท  
5. ฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชน 1 ต าบล 1 อาชีพ 
(17 ต าบลๆ ละ 5 คน รวม 85 คน) 
606,500 บาท  
- ค่าวัสดุอบรม ตามลักษณะอาชพี 85 คนๆ
ละ 1,350 บาท เป็นเงิน 114,750 บาท  
- ค่าวัสดุสนับสนุนฝึกสาธิต 85 คนๆ ละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 255,000 บาท 
6. อบรมความรู้การพัฒนาสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และการตลาด 2,958,360 บาท  
6.1 อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชพีด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 34 คน 
จ านวน 2 รุ่น  17 กลุ่มอาชพีๆละ 2 
ผลิตภัณฑ์  
6.2 การจ้างเหมาออกแบบและจัดหาบรรจุ
ภณัฑ์ 34 ผลิตภัณฑ์  เป็นเงิน 2,448,000 บาท 
7. สร้างเครือข่ายการตลาด online 
1,168,680 บาท โดยอบรมให้ความรู้กลุม่
อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเปูาหมาย 68 คน 
จ านวน 5 วัน/2 รุ่น พร้อมจัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับตลาดออนไลน์ 864,760 บาท   
 

15,475,690  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ สร้างการ
เข้าถึงช่องทางการตลาด ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เนื่องจาก
เป็นการอบรมอาชพีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,850 คน เกษตรกร 
850 คน และผู้ประกอบการ 68 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที โดยเห็นควรสนับสนุนกจิกรรมโครงการตาม
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน และกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และ
ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการโคกหนองนาโมเดลที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งประเทศแล้ว   
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที ่5 และ 6 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 3,564,860 บาท   

3,564,860 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ฝึกอบรมวิชาชพีหลักสูตร
ระยะสั้นของสมาชกิ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

จัดอบรมวิชาชพีระยะสั้น จ านวน 13 
หลักสูตร ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ได้แก ่  
1. การท าซาลาเปา อบรม 89 คน  
2. การท าขนมจบีฮักเก๋า อบรม 61 คน   
3. การท าสลัดโรลน้ าสลัด อบรม 98   
4. การท าขนมเค้ก อบรม 83 คน  
5. การท าอาหารญี่ปุุน อบรม 69 คน   
6. การท าเครื่องดื่ม อบรม 80 คน   
7. การตัดเย็บกระเปาผ้า อบรม 45 คน  
8. การร้อยพวงมาลัย  อบรม 45 คน  
9. การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อบรม 
40 คน   
10. การติดตั้งและบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์ 
อบรม 26 คน  
11. โปรแกรม Photoshop อบรม 41 คน  
12. โปรแกรม illustrator (Ai) อบรม 41 คน   
13. เทคนิคการขายสินค้าออนไลน ์อบรม 83 คน 
  

547,780  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด โดยฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพ
ระยะสั้น เพื่อให้มีอาชพีหลักหรอือาชพีเสริม และมี
รายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นสมาชกิสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 801 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  

547,780 

38 "สร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต สู่ความพอเพียง" 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและ
เยาวชน ซ่ึงอยู่ในฐานกลุ่มคนเปราะบาง 
ของจังหวัดภูเก็ต หรือกลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัว 
ด้อยโอกาส ในสถานประกอบการ  
จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 35 คน 2 รุ่น และ 
รุ่นละ 30 คน 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน  
โดยจัดในสถานที่เอกชน สถานประกอบการ 
5 แห่ง   

1,273,800  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด โดยพัฒนาทกัษะอาชีพเด็กและเยาวชน
กลุ่มคนเปราะบางหรือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่
ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวด้อยโอกาสฝกึ
ท างานจริงในสถานประกอบการ เพื่อใหม้ีทักษะต่อ
ยอดมาประกอบอาชีพของตนเอง กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรปรับลดค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับกลุ่มเปูาหมายฯ 
เป็นเงิน  240,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,033,800 บาท  
 

1,033,800 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรในพื้นที่เกาะมะพรา้ว 

1. อบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและ
การเลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 40 ราย วงเงิน 
18,800 บาท2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตการ
เล้ียงไก่พื้นเมือง ให้เกษตรกร 20 ราย เป็น
เงิน 188,600 บาท  3. สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตการเลี้ยงไก่ไข่ ให้เกษตรกร 20 ราย  
เป็นเงิน 194,600 บาท  

402,000  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยอบรมความรูก้ารเลี้ยงไกพ่ื้นเมือง ไก่
ไข่ และสนับสนุนปัจจยัการผลิตรายละ 9,430 บาท 
และ 9,730 บาท โดยกลุ่มเปาูหมายเป็นเกษตรกร
ในพื้นที่เกาะมะพรา้ว จ านวน 40 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที3. เห็นควรสนับสนุนปัจจัยการผลติ เหลือราย
ละ 5,000 บาท โดยปรับลดวงเงินในกิจกรรมที่  
2 และ 3 เป็นเงิน 183,200 บาท  คงเหลือวงเงินที่
เห็นควรสนับสนุน 218,800 บาท  
 

218,800 

40 ก่อสร้างโปฺะทา่เทียบเรือ
เกาะมะพรา้ว 

ก่อสร้างโปฺะทา่เทียบเรือ ขนาด 6.00 x 
12.00 เมตร พร้อมสะพานเช่ือมโปฺะ ขนาด 
2.00 x 12.00 เมตร บ้านเกาะมะพรา้ว  
หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 

2,040,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยก่อสร้างโปฺะท่าเทียบเรือ เกาะมะพรา้วพร้อม
สะพานเช่ือมโปะฺ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว แทนของเดิมที่
เส่ือมสภาพ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนบ้านเกาะ
มะพร้าว 703 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ววขอปรับแบบ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมเจ้าท่า
ซ่ึงท าให้มีงบประมาณในการก่อสร้างเพิม่ขึ้นจาก 
2,040,000 บาท เป็น 2,600,000 บาท  
โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะแกว้ยินดีน าเงินรายได้สมทบเพื่อการก่อสร้าง 
เป็นเงิน 560,000 บาท 
  

2,040,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 มหกรรมกีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยว (Sport Tourism) 

จ้างเหมาจัดมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเท่ียว 
(Sport Tourism) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 6 ครั้ง 6 ชนิดกีฬา ได้แก ่ประเภท
กีฬาเดินวิ่ง ฟุตบอลชายหาด ฟุตซอล บาส
เก็ตบอล วอลเลย์บอลชายหาด และ
แบดมินตัน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 6 แห่ง  

4,214,000  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยการจัดการแข่งขันกีฬา ชิงแชมส์
ประเทศไทยทั้ง 6 ประเภท กระตุ้นให้เกดิกิจกรรม
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน ผู้ประกอบการด้านท่องเท่ียว 
1,000 คน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที เนื่องจากนโยบายแผนฟื้นฟูการท่องเท่ียวของ
ประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และ
เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ฉีดวัคซีนแลว้ มากกว่า
ร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 510,000 
บาท ประกอบดว้ย  
- ค่าเงินรางวัล 35,000 บาท  
6 ครั้ง วงเงิน 210,000 บาท  
- ค่าเหรียญรางวัล ถว้ยรางวัล และเกียรติบัติ 
50,000 บาท 6 ครั้ง วงเงิน 300,000 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 3,704,000 บาท  
 

3,704,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 พัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต
พ้นภัยโควิด-19  

1. จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็นแก่การครองชีพราคา
ประหยัด 2 ครั้งบริเวณสนามชัยและเวที
กลางสะพานหิน ระหว่าง ส.ค.-ธ.ค.64 
วงเงิน 8,000,000 บาท  
2. จัดจ าหนา่ยสินค้าธงฟูาราคาประหยดั  
จ านวน 9 แห่ง ในเขต 3 อ าเภอๆ ละ 3 ครั้ง  
วงเงิน 500,000 บาท  
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่าน
ช่องทาง E-Commerce ( 2 หลักสูตรๆ ละ 
5 ครั้งๆละ 2 วัน ครั้งละ 30 คน/หลักสูตร 
รวม 150 คน/หลักสูตร เป็นธุรกิจดิจิทัลและ
ค้าออนไลน์ )  
  

12,000,000  จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ สร้างการ
เข้าถึงช่องทางการตลาด โดยเป็นการอบรมความรู้
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านชอ่งทาง  
E-Commerce กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 150 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที พิจารณาเห็นควรสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
ตามเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน  
3. ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ 1 วงเงิน 8,000,000 
บาท และกิจกรรมที่ 2 วงเงิน 500,000 บาท  
4. เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม  
ในกิจกรรมที่ 3 งบปรมาณทั้งสิ้น 434,000 บาท 
ประกอบดว้ย 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน
การสร้างธุรกิจดิจิตอล 217,000 บาท  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการค้าออนไลน์เชิงลึก 
217,000 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 3,066,000 บาท  
 

3,066,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 สานสัมพันธ์บา้นพี่เมืองน้อง 
(ภูเก็ต - พังงา) 

1.จ้างเหมาจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
อาหาร และธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว และมหกรรมกีฬาเชิงท่องเที่ยว   
ณ บริเวณสะพานสารสิน บา้นท่าฉัตรชัย 
ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง 2. จัดกิจกรรม
มหกรรมกีฬา บา้นท่าฉัตรไชย ต าบลไมข้าว 
อ าเภอถลาง ระยะเวลา 3 วัน 

3,500,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดงานแสดงและจ าหนา่ย
สินค้า อาหาร กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
นักท่องเที่ยว จ านวน 15,000 คน ผู้ประกอบการ 
150 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน มี
การระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าพิธีเปิดงาน ค่าประชาสัมพันธ์
จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมด 480,000 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 3,020,000 บาท 
  

3,020,000 

44 มหกรรมอาหารทะเล  
"หรอย ริม เล"  

จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมจัดงานแสดง
และจ าหนา่ยสินค้าอาหาร ณ พื้นที่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ต  
อ าเภอเมืองภูเก็ต จ านวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
แสดงและจ าหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 100 ราย 

2,000,000  เทศบาลนครภูเก็ต  เทศบาลนครภูเก็ต 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาการทอ่งเที่ยวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดงานแสดงและจ าหนา่ย
สินค้าอาหาร กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
20,000 คน และผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าจัดการแสดงและค่า
ประชาสัมพันธ ์วงเงิน 233,340 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 1,766,660 บาท  
 

1,766,660 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 มหกรรมอาหารทะเล 
(Seafood) : หรอย ริม เล 

จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมมหกรรมอาหาร
ทะเล (Seafood) : หรอย ริม เล (จัดแสดง
และจ าหนา่ยสินค้าอาหารทะเลและธุรกจิ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จ านวน 2 ครั้ง)  

1,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลกะรน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดมหกรรมอาหารทะเล  
จัดแสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหารทะเล กระตุ้นให้
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวดัภูเก็ต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และ
ผู้ประกอบการ 120 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน มี
การระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าจัดการแสดงและค่า
ประชาสัมพันธก์ารปฎิบัติงาน วงเงิน 85,000 บาท  
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 1,415,000 บาท  
 

1,415,000 

46 มหกรรมอาหารทะเล  
(seafood festival) "กินลม 
ชมเล @ แหลมหงา รัษฎา" 

จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมมหกรรมอาหาร
ทะเล (seafood  festival) "กินลม ชมเล  
@ แหลมหงา รัษฎา"(จัดแสดงและจ าหน่าย
สินค้าอาหารทะเลและธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเท่ียว) จ านวน 1 ครั้ง  

1,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลรัษฎา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดกจิกรรมมหกรรมอาหาร
ทะเล กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
และผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าพิธีเปิด ประชาสัมพันธ์จัดงาน 
เบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที ่วงเงินรวม 184,600 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 815,400 บาท  
 

815,400 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 มหกรรมอาหารทะเล 
“หรอย ริม เล”  

จัดกิจกรรมมหกรรมอาหารทะเล “หรอย 
ริม เล” ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลราไวย ์ งานแสดงและจ าหนา่ยสินค้า
อาหารทะเล และธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกับ 
การท่องเท่ียว จ านวน 1 ครั้ง 

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลราไวย ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดกจิกรรมมหกรรมอาหาร
ทะเล กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 
คน และผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน มี
การระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน
จ านวนผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าประชาสัมพันธแ์ละลดค่า
อุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น วงเงิน 53,500 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 446,500 บาท  
 

446,500 

48 มหกรรมซีฟููดและอาหาร
ท้องถิ่นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลฉลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหารทะเล 
และอาหารท้องถิ่น ที่เกีย่วเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว ต าบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

1,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลฉลอง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดมหกรรมซีฟููดและ
อาหารท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
1,000 คน และผู้ประกอบการ 500 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ 
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าพิธีเปิด ประชาสัมพันธ์จัดงาน 
และอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นในการจัดงาน วงเงิน 
157,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
843,000 บาท 
 

843,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 หรอย ริม เล กมลา เบิกฟาู จัดกิจกรรม อาหารทะเล อาหารพื้นถิ่น 
พร้อมทั้งแสดงแสงสีเสียง และการแสดง
พื้นบ้าน และสาธิตการท าอาหารของ 
ต าบลกมลา จ านวน 1 ครั้ง 

1,413,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกมลา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดงานจ าหน่ายอาหาร
ทะเล อาหารพื้นถิ่น และการแสดงพื้นบา้น กระตุ้น
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
ผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าพิธีเปิด ค่าประชาสัมพันธ์จัด
งาน และค่าวัสดอุุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น วงเงิน 
285,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
1,128,000 บาท 
 

1,128,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ของหรอยตีนเล จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหารทะเล 
อาหารพื้นถิ่น และธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว ณ พื้นที่ในเทศบาลต าบลเชิงทะเล 
จ านวน 1 ครั้ง  

1,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลเชิงทะเล 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดงานแสดงและจ าหนา่ย
สินค้าอาหารทะเล อาหารพื้นถิ่น กระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และ
ผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าพิธีเปิด ค่าประชาสัมพันธ์และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นวงเงิน 165,000 บาท  
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 835,000 บาท 
 

835,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 มหกรรมอาหารทะเลและ
การกีฬา (Seafood & 
Sport Festival) 

1. จัดแสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหารทะเล
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว  
1 ครั้ง  911,100 บาท 
2. จัดมหกรรมกีฬาเชิงการท่องเท่ียว 1 ครั้ง 
500,000 บาท 

1,411,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลศรีสุนทร 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดการแสดงและจ าหนา่ย
สินค้าอาหารทะเล กระตุ้นให้เกิดกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน  ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 279,600 
บาท ประกอบดว้ย 
- กิจกรรมจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าอาหารทะเล
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว วงเงิน 
911,100 บาท โดยปรับลดค่าพธิีเปิด ค่า
ประชาสัมพันธ ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น ทั้ง
กิจกรรม 194,600 บาท คงเหลือ 716,500 บาท 
- กิจกรรม จัดมหกรรมกีฬาเชิงการท่องเท่ียว  
วงเงิน 500,000 บาท ปรับลดค่าของที่ระลึกและ
เหรียญรางวัล และน้ ามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่  
ทั้งกิจกรรม 85,000 บาท คงเหลือ 415,000 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 1,131,500 บาท 
 

1,131,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 มหกรรมอาหารทะเล 
(Seafood) 

จัดงานแสดงและจ าหนา่ยอาหารทะเล  
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว  
ณ หาดท่าหลา หมู่ที ่2 ต าบลปุาคลอก 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 1 ครั้ง  

871,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลปุาคลอก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดงานแสดงและจ าหนา่ย
อาหารทะเล กระตุ้นให้เกิดกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
300 คน ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน
จ านวนผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าพิธีเปิด ประชาสัมพันธ์จัดงาน 
ค่าเบี้ยเล้ียง น้ ามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น วงเงิน 132,600 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 738,600 บาท 
 

738,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 มหกรรมอาหารทะเล "หรอย 
ริม เล" ประจ าปี 2564 

จัดมหกรรมอาหารทะเล "หรอย ริม เล" (จัด
แสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหาร)  จ านวน 2 
ครั้ง ไม่น้อยกว่า 100 ร้าน 

2,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงทะเล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดจ าหน่ายสินค้าอาหาร
ทะเล กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตกลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 20,000 
คน ผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ ภายใต้โครงการ
ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าจัดกิจกรรมการแสดง  
ค่าประชาสัมพันธ ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น  
วงเงิน 337,340 บาท คงเหลือวงเงิน 
ที่เห็นควรสนับสนุน 1,662,660 บาท 
 

1,662,660 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 มหกรรมอาหารทะเล  
หรอย ริม เล 

มหกรรมอาหารทะเล หรอย ริม เล  
(จัดแสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหาร) 1 ครั้ง  

750,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพกระษัตรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
อาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว กระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน  
ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินงานตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้ ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็น
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ฉีดวัคซีนแล้ว  
มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าพิธีเปิด ประชาสัมพันธ์จัดงาน 
น้ ามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที ่และค่าวัสดอุปุกรณ์  
รวมวงเงิน 109,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 641,000 บาท 
 

641,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 จัดงานเทศกาล “อาหาร
อร่อย หรอย * ริม * เล”
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  
(โซนพื้นที่ไม้ขาว)      

จ้างเหมาจัดงานเทศกาล “อาหารอร่อย 
หรอย * ริม * เล” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (โซนพื้นที่ไม้ขาว) 
พื้นที่ สะพานสารสิน หรือลานไม้ขาว 
จ านวน 1 ครั้ง 50 ร้าน โดยจัดงานแสดง
และจ าหนา่ยสินค้าอาหาร และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียวในเขตพื้นที่ 
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้ขาว 1 แห่ง จ านวน 1 ครั้ง 

871,960  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้ขาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดงานเแสดงและจ าหนา่ย
สินค้าอาหาร กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
600 คน ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินงานตามนโยบายแผนฟื้นฟูการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศ ภายใต้ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัด
ที่มีสัดส่วนของผู้ฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าประชาสัมพันธจ์ัดงาน เบี้ย
เล้ียงเจ้าหน้าที่ วงเงิน 24,960 บาท คงเหลือวงเงิน
ที่เห็นควรสนับสนุน 847,000 บาท 
 

847,000 

56 จัดงานเทศกาล “อาหาร
อร่อย หรอย * ริม * เล”  
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต   
(โซนพื้นที่สาคู)   

จัดงานเทศกาล “อาหารอร่อย  
หรอย* ริม * เล”  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต (โซนพื้นที่สาคู) 
(จัดแสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหารและ
ธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกับการท่องเท่ียว  
จ านวน 1 ครั้ง)  

871,960  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาคู 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาการท่องเท่ียวบริการ 
และการค้า โดยเป็นการจัดงานเทศกาลอาหารทะเล 
มีการแสดงและจ าหน่ายสินค้าอาหาร กระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที ่ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 500 คน  ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน  
มีการระบุกจิกรรมค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีความ
พร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากนโยบายแผน
ฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศไทย ภูเก็ต  
แซนด์บอกซ์ และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนจ านวนผู้ฉีด
วัคซีนแล้ว มากกว่าร้อยละ 50  
3. เห็นควรปรับลดค่าประชาสัมพันธจ์ัดงาน และค่า
เบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที ่วงเงิน 24,960 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 847,000 บาท 
 

847,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 เพิ่มประสิทธิแหล่งน้ ากักเก็บ
น้ า เพื่อแก้ปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย 

ขุดลอกขุมเหมืองหลักกงษ ีหมู่ที่ 6 
ต าบลรัษฏา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภเูก็ต 
  

2,000,000  จังหวัดภูเก็ต  ศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เขต 18 ภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเป็นการขุดลอกขุมเหมืองหลกักงษี หมู่ที่ 6 
ต าบลรัษฏา อ าเภอเมืองภูเก็ต เพื่อฟื้นฟแูหล่งน้ า
เดิมให้สามารถกักเก็บน้ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง และบรรเทา
ความเดือดร้อนจากอุทกภัยในฤดูฝน ในพื้นที่ชุมชน
เศรษฐกิจส าคัญของจังหวัด  กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 4,644 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการ 
ได้ทันที  
 

2,000,000 

58 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ระยะสั้น 

ฝึกอบรมอาชพี จ านวน 1,200 คน ดังนี้  
1. การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต  4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน 
จ านวน 50 คน/วัน รวม 200 คน วงเงิน 
563,600 บาท  
2. การท าผ้าสโนตกิสายแร่ภูเก็ต  4 รุ่น ๆ 
ละ 2 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง  50 คน/วัน /รุ่น 
รวม 200 คน 563,600 บาท  
3. การท าอาหารญี่ปุุนจ านวน 125 คน/รุ่น 
จ านวน 4 รุ่นๆละ 2 วัน รวม 500 คน 
4. การท าเบอเกอรี่  4 รุ่น ๆ ละ 2 วันๆ ละ 
6 ชั่วโมง จ านวน 75 คน/วัน/รุ่น รวม 300 คน 
วงเงิน 641,600 บาท 

2,786,800  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยเปน็การอบรม
อาชีพ อาทิ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การท าผ้าสโน
ติกสายเร่ภูเก็ตเป็นต้น โดยมีกลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที มีการด าเนินงานร่วมกับวิทยาลยัอาชีวศึกษา
ภูเก็ต เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้ เพือ่ให้การ
ด าเนินกิจกรรมโครงการเกิดประสิทธภิาพสูงสุด 
3. เห็นควรปรับลดค่าจัดซื้อกระเปาผู้เขา้อบรม  
ทั้ง 4 รุ่น จ านวน 1,200 ใบ ใบละ 100 บาท  
รวมวงเงิน 120,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 2,666,800 บาท 
 

2,666,800 

รวม 58 โครงการ 683,504,522  450,855,994 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวดัภูเก็ต 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะแกว้ 

1.กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร จ านวน 
700 คน x 336 บาท/วัน x 6 เดือน  
(20 วัน/เดือน) วงเงิน 28,224,000 บาท 
1.1 ท าความสะอาด ตักดินในรางระบายน้ า
ไม่น้อยกวา่ 30 สายทาง หรือเป็นระยะทาง
ไม่น้อยกวา่ 12.00 กิโลเมตร 
1.2 กวาดดินริมทางเท้าในพื้นที่สาธารณะ 
ไม่น้อยกวา่ 25 สายทาง หรือเป็นระยะทาง
ไม่น้อยกวา่ 40.00 กิโลเมตร 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน 
(ร้อยละ 20 ของค่าจ้างแรงงาน)  
5,644,800 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 199,920 บาท 
 

   34,068,720   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะแก้ว  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างงานท า
ความสะอาดตกัดินในรางระบายน้ า กวาดดินริมทาง
เท้าในพื้นที่สาธารณะ ซ่ึงขาดรายละเอียดพื้นที่
เปูาหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน และจ านวน
กลุ่มเปูาหมายผู้วา่งงานที่แสดงความพรอ้มของ
โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ทันที 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาลต าบล
ปุาคลอก 

1.กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร จ านวน 
860 คน x 336 บาท/วัน x 6 เดือน  
(20 วัน/เดือน) วงเงิน 34,675,200 บาท 
1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองให้
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่น้อยกว่า 
7 สายทาง 
1.2 การปลูกเฟื่องฟูาและประดับตกแตง่ 
ในสถานที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกวา่ 5 สายทาง 
1.3 การขุดลอกท่อระบายน้ า ไม่น้อยกวา่ 
18 สายทาง 
1.4 การท าความสะอาด การเก็บขยะ  
ในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ  
ไม่น้อยกวา่ 4  แห่ง 
1.5 การทาสีเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 
20 สายทาง 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน  
(คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างแรงงาน 
34,675,200 บาท) วงเงิน 6,935,040 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 
236,400 บาท 
 

   41,846,640   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
ปุาคลอก  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกท่อระบายน้ า ล าราง
สาธารณะ ท าความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว ทาสี
เครื่องหมายจราจร และเพาะช ากลา้ไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับพืชต่างๆ ขาดรายละเอยีดพื้นที่เปูาหมาย 
ขาดรายการค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน วิธกีาร
ก ากับติดตามผลการจา้งงาน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชิงทะเล 

1.กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 624 คน x 
336 บาท x 6 เดือน (20 วัน/เดือน) 
25,159,680 บาท 
1.1 การดูแล และท าความสะอาดในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ ไม่น้อยกวา่ 3 แห่ง 
1.2 ปลูกต้นเฟื่องฟูา ไม่น้อยกวา่ 2 แห่ง 
1.3 ขุดลอกคู ระบายน้ า ไม่น้อยกว่า  
 10 สายทาง 
1.4 การซ่อมแซมผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย
ในพื้นที่ อบต.เชิงทะเล ไม่น้อยกว่า  
5 สายทาง 
1.5 การตัดหญ้าในพื้นที่สาธารณะ/ถนนสอง
ข้างทาง ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 
1.6 การปรับปรุงลูกระนาดให้ได้มาตรฐาน
พร้อมติดตั้งปูายเตือน ไม่น้อยกวา่ 20 แห่ง 
1.7 งานทาสีจราจร สะพาน ไม่น้อยกว่า  
10 แห่ง 
1.8 การจ้างงานในลักษณะอื่นๆ 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน  
(คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างแรงงาน) 
5,031,936 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 182,592 บาท 
 

         
30,374,208  

 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงทะเล  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกท่อระบายน้ า ล าราง
สาธารณะ ท าความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว ทาสี
เครื่องหมายจราจร และเพาะช ากลา้ไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับพืชต่างๆ ขาดรายละเอยีดพื้นที่เปูาหมาย 
ขาดรายการค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน วิธกีาร
ก ากับติดตามผลการจา้งงาน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม้ขาว 

1.กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร จ านวน 
800 คน x 336 บาท/วัน x 6 เดือน  
(20 วัน/เดือน) วงเงิน 32,256,000 บาท 
1.1 การปรบัปรุงภูมิทัศน์ไม่นอ้ยกวา่ 5 สายทาง 
1.2 การปลกูเฟือ่งฟาู ไม่น้อยกวา่ 3 สายทาง 
1.3 การขุดลอกท่อระบายน้ า ไม่น้อยกวา่ 3 สาย 
1.4 การท าความสะอาด การเก็บขยะใน
แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 
5 สาย 
1.5 ทาสีเครือ่งหมายจราจร ไม่นอ้ยกว่า 3 สาย 
1.6 การเพาะช ากล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั 
เไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
1.7 ขุดลอก สร้างฝายขนาดเล็ก 1 แห่ง 
1.8 การจัดท า ผลิตสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์  
1.9 การจ้างงานในลักษณะอื่นๆ  
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน  
(คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างแรงงาน) 
6,451,200 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 222,720 บาท 
 

   38,929,920   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้ขาว  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกท่อระบายน้ า ล าราง
สาธารณะ ท าความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว ทาสี
เครื่องหมายจราจร และเพาะช ากลา้ไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับพืชต่างๆ  ซ่ึงขาดรายละเอยีดพืน้ที่เปูาหมาย
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน และจ านวน
กลุ่มเปูาหมายผู้วา่งงานที่แสดงความพรอ้มของ
โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ทันที 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาค ู

1. กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร จ านวน 
480 คน x 336 บาท/วัน x 6 เดือน  
(20 วัน/เดือน) วงเงิน 19,353,600 บาท 
1.1 การปลูกเฟื่องฟูาและประดับตกแตง่ใน
สถานที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 สายทาง 
1.2 การท าความสะอาด การเก็บขยะ  
ในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ  
ไม่น้อยกวา่ 1 แห่ง   
1.3 การพัฒนาแหล่ง 
กักเก็บน้ า ขนาดเล็ก โดยการขุดลอก  
สร้างฝายขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน 
(คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างแรงงาน) 
3,870,720 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 149,760 บาท 
 

   23,374,080   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาคู  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างงาน
ปลูกเฟื่องฟูาและประดับตกแต่ง ท าความสะอาดใน
แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ พัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้ าขนาดเล็ก ขาด ซ่ึงขาดรายละเอียดพืน้ที่
เปูาหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน และจ านวน
กลุ่มเปูาหมายผู้วา่งงานที่แสดงความพรอ้มของ
โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ทันที  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกมลา 

1.กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร จ านวน 
500 คน x 336 บาท/วัน x 6 เดือน (20 
วัน/เดือน) วงเงิน 20,160,000 บาท 
1.1 การปรบัปรุงภูมิทัศน์ไม่นอ้ยกวา่ 3 สายทาง 
1.2 การปลูกเฟื่องฟูาและประดับตกแตง่ใน
สถานที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 สายทาง 
1.3 ขุดลอกท่อระบายน้ า ไม่นอ้ยกวา่ 5 สายทาง  
1.4 ท าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 5 แห่ง 
1.5 ทาสีเครื่องหมายจราจร 3 สายทาง   
1.6 การเพาะช ากล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั  
ไม่น้อยกวา่ 5 แห่ง 
1.7 ขุดลอก สร้างฝายขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า 
3 แห่ง 
1.8 การจัดท า ผลิตสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์  
1.9 การจ้างงานในลักษณะอื่นๆ 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน  
(คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างแรงงาน) 
4,032,000 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 154,320 บาท 
 

   24,346,320   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกมลา  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกท่อระบายน้ า ล าราง
สาธารณะ ท าความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว ทาสี
เครื่องหมายจราจร และเพาะช ากลา้ไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับพืชต่างๆ  ซ่ึงขาดรายละเอยีดพืน้ที่เปูาหมาย
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน และจ านวน
กลุ่มเปูาหมายผู้วา่งงานที่แสดงความพรอ้มของ
โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ทันที 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในเขตเทศบาลต าบล
กะรน 

1. กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 550 คน x 
336 บาท x 6 เดือน (20 วัน/เดือน) 
22,176,000 บาท 
1.1 การปรับปรุงภูมิทัศ 3 สายทาง  
1.2 การปลูกเฟื่องฟูา ไม่น้อยกว่า 3 สายทาง  
1.3 การขุดลอกท่อระบายน้ า  
ไม่น้อยกว่า 2 สายทาง 
1.4 การท าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 2 
แห่ง  
1.5 ทาสีเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า3 สาย
ทาง  
1.6 การเพาะช ากล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ  
ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
1.7 ขุดลอก สร้างฝายขนาดเล็ก  
1.8 การจัดท า ผลิตสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ 
1.9 การจ้างงานในลักษณะอื่นๆ 
2. ค่าวัสดุประกอบการจ้างงาน 6 เดือน  
(คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างแรงงาน) 
4,435,200 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 165,720 บาท 
 

   26,776,920   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลกะรน  2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกท่อระบายน้ า ล าราง
สาธารณะ ท าความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว ทาสี
เครื่องหมายจราจร และเพาะช ากลา้ไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับพืชต่างๆ  ซ่ึงขาดรายละเอยีดพืน้ที่เปูาหมาย
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน และจ านวน
กลุ่มเปูาหมายผู้วา่งงานที่แสดงความพรอ้มของ
โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ทันที 

  

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์  
คลองบางใหญ่ (หลาดกอจ๊าน) 

งานประดับตกแต่งไฟริมคลองบางใหญ่  
แยกสะพานกอจ๊านถึงสะพานพระมหาชนก 
ซ่ึงเป็นถนนคนเดินที่จ าหน่ายสินค้าทาง
วัฒนธรรม เร่ิมด าเนินการเดือนกุมภาพนัธ์ 
2563 ช่วงแรกของการเปิดตลาด  
ยอดรายได้ของผู้ค้าซ่ึงขายของในตลาดสูง 
ก่อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ท าให้ไม่สามารถเปิดตลาดได้ 

     4,779,000   เทศบาลนครภูเก็ต   เทศบาลนครภูเก็ต  1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ประดับตกแต่งไฟริมคลองบางใหญ่ แยก
สะพานกอจ๊านถึงสะพานพระมหาชนก ซ่ึงโครงการ
มีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
ไม่จ าแนกงบประมาณเป็นรายเดือนในแผนการใช้
จ่ายเงิน และมีลักษณะเป็นภารกิจปกตขิองส่วน
ราชการ รวมทั้งไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ปรับภูมิทัศน์ริมถนนสองข้าง
ทางพร้อมทั้งปลูกเฟื่องฟูา 
เพื่อความสวยงามของต าบล
กมลา 

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยชุมชน 
โดยแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร 336 บาท/
วัน x 82 คน x 6 เดือน (20 วัน/เดือน) 
วงเงิน 3,306,240 บาท 
1. ปรับปรุงริมถนนสองข้างทางพร้อมทั้ง
ปลูกดอกไม้ เฟื่องฟาู เพื่อความสวยงาม 
ของต าบล 
  1.1 ปลูกเฟื่องฟูาสองข้างทาง  
ไม่น้อยกวา่ 2 สายทาง 
  1.2 ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 2 สายทาง 
2. ค่าวัสดุประกอบการจา้งงาน 6 เดือน  
(คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างแรงงาน 
3,306,240 บาท) วงเงิน 661,248 บาท 
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 
38,616 บาท 
 

     4,000,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกมลา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างแรงงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกดอกเฟือ่งฟูา ซ่ึงขาด
รายละเอียดพื้นที่เปูาหมายในการด าเนินงานที่
ชัดเจน และจ านวนกลุ่มเปาูหมายผู้วา่งงานที่แสดง
ความพร้อมของโครงการที่สามารถด าเนนิงาน 
ได้ทันที 

  

10 การสร้างโรงทานและการฝึก
ท าอาหารในภาวะวิกฤติเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต 

1. ฝึกอบรมหุงข้าวด้วยกระทะใบบวัและการ
ท าอาหารด าเนินการในพื้นที ่17 ต าบล  
โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
17 ต าบล จ านวน 15,300 ราย เป็นเงิน 
3,304,800 บาท 
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุฝึกสาธติ 
เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห้ง เป็นเงิน 
16,867,808 บาท 
 

  20,172,608   จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การหุงข้าวด้วยกะทะใบบัว สนับสนุนวัสดุงานครัว 
และวัตถุดิบเพื่อท าอาหารแจกจา่ยใหก้บัชุมชน  
โดยไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือวสัดุแจกจ่าย
ให้กับชุมชนโดยตรง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 พัฒนาทักษะฝีมอืให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 

1. พัฒนาทักษะฝีมอืให้แก่ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ (ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้วา่งงาน 
แรงงานนอกระบบ) ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(จ านวน 40 รุ่น 800 คน) วงเงิน 2,148,000 บาท 
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการพืน้ที่ 
หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง (จ านวน 75 รุ่นๆ 
ละ 20 คน รวม 1,500 คน)  
วงเงิน 6,496,500 บาท 
3. พัฒนาทักษะฝีมอืให้กับก าลังแรงงานเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนใหก้ับชุมชน  
(จ านวน 75 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 1,500 คน) 
วงเงิน 4,201,500 บาท 
 

   12,846,000   จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานแรงงาน
จังหวัดภูเก็ต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้ พัฒนาทกัษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่แรงงานใหม่ แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง (ว่างงาน) 
แรงงานในสถานประกอบการด้านการทอ่งเที่ยว  
แต่กิจกรรมโครงการมีลักษณะเป็นการฝึกอบความรู้
เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจของ
หน่วยงาน 
   
 
  

  

12 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็น
ผู้ประกอบการ (จ านวน 4 หลักสูตร) 
1. Design Thinking คิดอย่างไรให้ธุรกจิปัง 
กลุ่มเปูาหมาย 40 ราย จ านวน 2 รุ่น 
 2. Digital Marketting in New Normal 
เทคนิคการสร้างร้านค้า ขายสินค้าออนไลน์  
กลุ่มเปูาหมาย 40 ราย 
3. ปั้นธุรกิจ พิชิตฝัน ด้วย Business 
Model Canvas กลุ่มเปูาหมาย 40 ราย 
จ านวน 2 รุ่น  
4. การเงินและภาษีส าหรับผู้ประกอบการ  
กลุ่มเปูาหมาย 40 ราย จ านวน 1 รุ่น 
5. การติดตามและประเมินผล  
 

       600,000   จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานแรงงาน
จังหวัดภูเก็ต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ   
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญโครงการ ไม่
จ าแนกงบประมาณกิจกรรมโครงการในแผนการใช้
จ่ายเงินเป็นรายเดือน และกจิกรรมไม่แสดงถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างรายไดอ้ย่างชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 อบรม Mindfulness การ
พัฒนาตนเองจากภายใน 
สู่ภายนอก เพื่อการพัฒนา
บุคลากรด้านการทอ่งเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

อบรม Mindfulness การพัฒนาตนเองจาก
ภายในสู่ภายนอก เพื่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน 
(จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 80 คน รวม 160 คน) 

     7,637,000   จังหวัดภูเก็ต  วิทยาลยัอาชวีศึกษา
ภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้การพัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอก 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน ซ่ึงกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น รวมทั้งมีรายละเอยีดสาระส าคัญ 
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากแผนการใช้จ่ายเงินไม่จ าแนก
งบประมาณเป็นรายเดือน  
 

  

14 ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 490,000 
บาท โดยจัดซื้ออาคารศูนย์เรียนรู้ระบบ
นิเวศปุาชายเลน 1 หลัง  
2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 440000 
บาท โดยจัดซื้ออาคารศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 1 หลัง 
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน (จัดท าตลาด
ชุมชนบ้านเกาะมะพร้าว) วงเงิน 160,000 
บาท โดยจัดซื้อซุ้มขายของ 20 หลัง 
4. จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ
ปุาชายเลน 7,000,000 บาท 1. เส้นทางเดิน 
walk way3,000,000 บาท 2. ศาลาทีพ่ัก
ระหว่างเดินทาง 6 จุด 1,200,000 บาท  
3. หอชมทัศนียภาพ 1 หลัง 1,500,000 บาท  
4. ที่พักขึ้นลงเรือ 1 จุด 800,000 บาท 
5. ปูายบอกชื่อพันธุ์ไม้ตลอดเส้นทาง 
500,000 บาท 
 

     8,090,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะแก้ว  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือ
อาคารศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศปาุชายเลน จัดซื้อ
อาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จัดซื้อซุ้มขายของ 
เพื่อท าตลาดชุมชนบ้านเกาะมะพร้าว และจัดท า
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศปาุชายเลน   
แต่ขาดความเหมาะสมด้านงบประมาณ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ป็นการจัดซ้ืออาคารศูนย์เรียนรู้
ระบบนิเวศปุาชายเลน จ านวน 1 หลัง จัดซื้ออาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จ านวน 1 หลัง และจัดซื้อ
ซุ้มขายของ แบบมีตู้เก็บของหลังคามุงจาก จ านวน 
20 หลัง  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 "เทศกาล Phuket 
Peranakan Fest" 

จ้างเหมาจัดงานเทศกาล  
Phuket Paranakan Fest  
1.จัดกิจกรรม Paranakan Town  
เมืองพารานากัน - การแสดงแฟชั่นโชว ์
ศิลปะ สไตล์เพอรานากัน ณ ถนนถลาง 
- การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ผ่านศิลปะ
สมัยใหม่ ณ วงเวยีน สุริยเดช วงเวียน
สุรินทร์ 
- Site Sino street Peranakan Culture 
& Art Space ในพื้นที่ร้านกาแฟ 58 ร้าน 
ร้านอาหาร 4 ร้าน ร้านขายของที่ระลึก 14 ร้าน 
บ้านหรือสถาปัตยกรรมเกา่ 4 แห่ง รวมกว่า 
90 แห่งทั่วเกาะภูเก็ต 
2. จัดกิจกรรม Paranakan Park สวน
ศิลปะเพอรานากัน การแสดงศิลปะบนท้อง
ถนน/พื้นที่ต่างๆ ในเมืองภูเก็ต นิทรรศการ/
การตกแต่งเพอรานากัน  
3. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 
 

   15,000,000   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา 
จัดงานเทศกาล Phuket Paranakan Fest  
ซ่ึงมีรายละเอียดสาระส าคัญไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
ไม่จ าแนกแผนการด าเนินงานและแผนการ 
ใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน แต่จ าแนกเป็นรายไตรมาส 
และกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่สะท้อนถึงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนและการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 พัฒนาชุมชนท่องเท่ียว
จังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยววิถีใหม ่

1. การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว
ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต วงเงิน 2,646,900 บาท  
- อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเส้นทาง
ท่องเที่ยว กจิกรรมการทอ่งเที่ยวสอดคล้อง
กับ caring capacity และมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวด้านสุขอนามมัย SHA  ชุมชน
ท่องเที่ยว 14 ชุมชน ชุมชนละ 1 ครั้งๆ ละ 
2 วัน รวมทั้งสิ้น 560 ราย  
โดยวงเงิน 2,226,900 บาท - จ้างเหมา
ออกแบบและผลิตแผ่นพบัเส้นทางท่องเท่ียว
โดยชุมชน  จ านวน 1,500 แผ่นต่อชุมชน 
รวม 21,000 บาท วงเงิน 420,000 บาท  
2. การพัฒนาองค์ความรู้การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต 1 ครั้ง ๆ ละ  
2 วัน เปูาหมายบุคลากรในชุมชนและ 
ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกวา่ 50 ราย  
วงเงิน 158,100 บาท 
 

   2,805,000   จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนทอ่งเที่ยว และ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยา่นเมืองเก่าภูเก็ต  
แต่กิจกรรมโครงการมีลักษณะเป็นภารกจิปกติของ
ส่วนราชการ รวมทั้งไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความ
จ าเป็นเร่งงด่วนในการด าเนินการ และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

17 การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเท่ียวเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและการจัดการขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ชุมชนชายฝั่ง
จังหวัดภูเก็ต จ านวน 2 รุ่นๆ 40 ราย 
ระยะเวลา 3 วัน เปูาหมายเปูนประชาชน 
ในชุมชนท่องเท่ียวชายฝั่งทะเล จังหวัดภูเก็ต 

       248,000   จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการ
จัดการขยะ โดยชุมชน แต่กิจกรรมโครงการมี
ลักษณะเป็นการอบรมเพยีงอยา่งเดียว และไม่ได้
ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งงด่วน รวมทั้ง
กิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น โดยมีหหน่วยด าเนินการร่วมคือกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 พัฒนาศักยภาพชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวถิี
จังหวัดภูเก็ต เข้มแข็ง ยั่งยืน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชมุชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวถิีจังหวัดภูเก็ต 
เข้มแข็ง ยั่งยืน (อบรมกลุ่มเปูาหมาย 2 รุ่นๆ 
ละ 50 คน) กลุ่มเปูาหมายชุมชนเครือขา่ย
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวถิี 17 หมู่บ้าน 
จ านวน 90 ราย เจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชน  
10 ราย 

       400,000   จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวถิีจังหวัด
ภูเก็ต แต่ไม่มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ 
เนื่องจากมีค่าเช่าที่พกั 2 คืน เป็นเงิน 100,000 
บาท ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่มากเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงิน
งบประมาณ มีลักษณะเป็นภารกิจปกตขิองส่วน
ราชการ และไม่ได้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็น
เร่งงด่วนในการด าเนินการ  
 

  

19 พัฒนาต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมตามรอยศาสตร์
พระราชา  เพื่อความ
เข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน 
“บวร On Tour”  
จังหวัดภูเก็ต  

1. รวบรวมขอ้มูลทางวัฒนธรรม 183,300 บาท 
- อบรมความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล 40 ราย 
147,700 บาท 
- จ้างเหมาออกแบบและส ารวจข้อมูลองค์
ความรู้ทางวัฒนธรรม 35,600 บาท 
2. สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชน
คุณธรรมฯ วงเงิน 1,043,300 บาท  
โดยอบรมความรู้และจา้งเหมาท าคลิป
ประชาสัมพันธ์ท าปูายเร่ืองเล่าประวัติความ
เป็นมาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ  
2 ภาษา (ไทย อังกฤษ) ท าแผ่นพับเส้นทาง
ท่องเที่ยว 
3. สร้างสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน 
147,400 บาท โดยอบรมความรู้  
เปูาหมาย 50 ราย 
4. มหกรรมชุมชนคุณธรรมฯ  
วงเงิน 2,035,900 บาท  
 

     3,409,900   จังหวัดภูเก็ต  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ความรู้ข้อมูลทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน  
จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว จดังาน
มหกรรมชุมชนคุณธรรม แต่มีลักษณะเป็นภารกจิ
ปกติของส่วนราชการ ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินการ รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน  
สร้างอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ส่งเสริมและสร้างทักษะใน
การประกอบอาชพีการผลิต
สินค้าประมงภาคเกษตรกร 

1. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงปลาชอ่น
ทะเลในกระชังรูปแบบใหม ่วงเงิน 300,000 บาท 
2. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงกุ้งมังกรใน
กระชังคอนโดแบบมีโครง วงเงิน 500,000 บาท 
3. เพิ่มผลผลิตลูกกุ้งมังกรเพื่อการประมง
อย่างยั่งยืน  วงเงิน 250,000 บาท 
4. ถ่ายทอดความรู้การใช้สมุนไพรและ
จุลินทรีย์น้ าในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
ยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงให้ปลอดภัย 
วงเงิน 400,000 บาท 
5. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาช่อน
ทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงิน 350,000 บาท 
6. พัฒนาเครือข่ายการตลาดสินค้าประมง 
(ปลาช่อนทะเล กุ้ง มังกร และกุ้งทะเล)  
การขายออนไลน์และการจับคู่เจรจาธุรกิจ  
วงเงิน 200,000 บาท 
 

     2,000,000   จังหวัดภูเก็ต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

ชายฝั่งภูเก็ต 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
สร้างทักษะในการประกอบอาชีพการผลติสินค้า
ประมงภาคเกษตรกร ได้แก่ ท าแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
การเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชัง ท าแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบการเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังคอนโดแบบมี
โครง เป็นต้น แต่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน รวมทั้งมีรายละเอยีดสาระส าคัญไม่
ครบถ้วน เนื่องจากจ าแนกแผนการด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส รวมทั้งการใช้
วงเงินงบประมาณกับกลุ่มเปูาหมายที่ไมคุ้่มค่า 

  

21 ผลิตกระถางต้นไม้จาก
ตะกอนจุลินทรีย์ระบบบ าบัด
น้ าเสียและขยะมะพร้าวอ่อน
ร่วมกับคณะเทคโนโลย ี
และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

1. อบรมความรู้การผลิตกระถางต้นไม้จาก
ตะกอนจุลินทรีย์ระบบบ าบัดน้ าเสียและขยะ
มะพร้าวอ่อนร่วมกับคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตภูเก็ต 
2. จ้างแรงงาน 10 คน  
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน  
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดไฮดรอลิก 
4. ผลิตกระถางต้นไม้ 
5.แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนทัว่ไป  
เพื่อการเกษตร  
 

       700,000  เทศบาลเมือง 
ปุาตอง 

เทศบาลเมือง 
ปุาตอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างงานผลิต
กระถางต้นไม้จากตะกอนจุลินทรยี์ระบบบ าบัดน้ า
เสียและขยะมะพร้าวอ่อน และแจกจ่ายผลิตภัณฑ์
ให้ประชาชนทั่วไป  แต่โครงการมีรายละเอียด
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ระบุ
รายละเอียดกิจกรรมโครงการในแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จา่ยเงิน รวมทั้งไม่ได้ระบุเหตุผล
ประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ภูเก็ต หนา้ 15/16 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ภูเก็ตอันดามันฮาลา
ลเพื่อการท่องเท่ียว 

1. จัดงานสัมนาวิชาการ จ านวน 1 วัน 
2. จัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป  
ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน จ านวน 3 วัน    

     5,000,000   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
ภูเก็ตอันดามันฮาลาล กลุ่มเปูาหมายเปน็กลุ่มสินค้า
เกษตรและประมง ผู้ประกอบการอาหารและกลุ่ม
ท่องเที่ยว ไม่ระบุจ านวนที่ชัดเจน และขาด
รายละเอียดสาระส าคัญเนื่องจากไม่ระบุ
รายละเอียดกิจกรรมโครงการในแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จา่ยเงิน และไม่จ าแนกแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน  
แต่จ าแนกเป็นรายไตมาส รวมทั้งควรให้หน่วยงาน 
ที่มีภารกิจหน้าที่หลกัเป็นหน่วยด าเนินการ 
  

  

23 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
(Life Guard) 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร (Life Guard) 
ผู้ประกอบการแนวชายหาดผู้ประกอบการ
ธุรกิจด าน้ า ประชาชนทั่วไป และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ครั้ง โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นผู้ประกอบการแนวชายหาด
ผู้ประกอบการธุรกจิด าน้ า ประชาชนทั่วไป 
และบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 240 ราย 
1. รุ่นที ่1 อ าเภอเมืองภูเก็ต จ านวนผู้เขา้ฝึก  
80 ราย 
2. รุ่นที ่2 อ าเภอเถลาง จ านวนผู้เข้าฝึก  
80 ราย 
2. รุ่นที ่3 อ าเภอเกะทู้ จ านวนผู้เข้าฝึก  
80 ราย 

     2,220,000   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
อาสาสมัคร (Life Guard)  ควรให้หน่วยงานที่มี
ภารกิจหน้าที่หลกัเป็นหน่วยด าเนินการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ภูเก็ต หนา้ 16/16 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 น าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์
โฆษณาแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยว 

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โฆษณาแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดให้เป็นที่รู้จกัอยา่ง
กว้างขวางเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยว 
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์โฆษณาแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธื ฆษณาแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
- ผ่านช่องทาง TV 
- ผ่านปูายโฆษณา 
- ผลิตปูายไวนิลพิมพ์สี่สีขนาไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร 
 

     6,000,000   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ ์และเผยแพร ่กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนผู้ว่างงาน ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และ SMES และนักท่องเที่ยวไม่ระบจุ านวนที่
ชัดเจน รวมทั้งกิจกรรมโครงการไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น ควรให้หน่วยงานที่มีภารกิจหนา้ที่
หลักเป็นหน่วยด าเนินการ  

  

ปรับลดวงเงิน 232,648,528      
รวม 24 โครงการ 548,272,844  

 

 





















สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 

รวม 11 จังหวัด 
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