
















































































































สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่6

จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

เชียงใหม่ 933,047,204 356 880,595,031 253 415,962,768 103 464,632,263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 1/195 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดเชียงใหม ่

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ขยายผลการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ เพือ่ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับราษฎร
อย่างยั่งยืน (โครงการฟาร์ม
ตัวอยา่งตาม พระราชด าริ
บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15  
ต าบลบ้านแปะ  
อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่) 

1. ก่อสร้างถนน (5,859,000 บาท) 
1.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  1.2 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวิจราจร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรโดยเฉลีย่ 
ไม่น้อยกวา่ 12,100 ตารางเมตร  
ลงไหล่ทางหินฝุ่น 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ  
0.00-0.3 เมตร 
2. ก่อสร้างระบบสูบน้ าดว้ยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (981,000 บาท) 
3.ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ขนาด กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 20 เมตร (งานโครงสร้าง หลังคา  
ผนัง ไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา)  
(500,000 บาท) 
4.ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพาะช า  
ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 
(547,000 บาท) 
5.ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ า คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 2 เมตร  
ยาว 3 เมตร สูง 2 เมตร  (56,000 บาท) 

9,378,000   จังหวัดเชยีงใหม่   ส านักจัดการ 
ทรัพยากรปา่ไม้ที่ 1 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
ส่งเสรมิตลาด และผลผลิตเกษตร โดยการก่อสร้าง
ถนน  อาคารโรงเรือน ระบบสูบน้ า อาคารเพาะช า 
เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอย่าง
ครบวงจร ทั้งการผลิตและแปรรูป โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการจา้ง
งานของโครงการฯ จ านวน 300 คน และ
ประชาชนที่ได้รับประโยชนจ์ากการศึกษาดูงาน
และถ่ายทอดองค์ความรู้จ านวน 2,000 คน  
ซ่ึงน าไปต่อยอดการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตร  
และลดรายจา่ย โดยสามารถลดรายจ่ายร้อยละ 5 
หรือคิดเป็น 500 บาท/เดือน/คน และเพิ่มรายได้
ร้อยละ 10 หรอืคิดเป็น 5,000 บาท/เดือน/ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

9,378,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 2/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    6.ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ขนาด 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร ( 230,000 บาท)  
7.ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
แบบเรือนกระจก ขนาด กว้าง 6 เมตร  
ยาว 8.2 เมตร  (346,000 บาท) 
8.รถแทรกเตอร์ (859,000 บาท) เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่ทางการเกษตร 
รวมทั้งใช้ประโยชน์ในกิจกรรมศึกษาดูงาน
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ของประชาชน  

          
 

2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

1. ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์หนองเหยีง บ้านหว้ยรากไม้  
หมู่ที่ 9 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ 
จังหวัดเชียงใหม่ (8,283,500 บาท) 
2. ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์จากแหล่งน้ าสาธารณะ  
บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ต าบลสันติสุข 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชยีงใหม่ 
(9,451,000 บาท) 
3. ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์จากฝายสบหว้ยกว๋าว  
บ้านน้ าตกแม่กลาง หมู่ที่ 20  
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่ (4,971,200 บาท)  

22,705,700   จังหวัดเชยีงใหม่   ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 1 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง ความจุกกัเก็บน้ ารวม 
0.178 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อระบายน้ าและกกั
เก็บน้ าในฤดูแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร 
280 ไร่ เพาะปลูกข้าว ขา้วโพด และพืชผัก  
โดยมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 537 ครวัเรือน  
เกิดการจ้างแรงงานในการกอ่สร้าง 60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

22,705,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 3/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ปรับปรุงเส้นทาง 
เพื่อความปลอดภัย  
ทางเข้าวัดพระธาตุดอยน้อย  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงเส้นทางเพื่อความปลอดภยั 
ทางเข้าวัดพระธาตุดอยน้อย  
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชยีงใหม่  
ระยะทาง 4,175.00 เมตร ผิวทางกวา้ง 
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 
เมตร สายแยกทางหลวงหมายเลข 108  
เข้าวัดพระธาตุดอยน้อย 

15,000,000   จังหวัดเชยีงใหม่   แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย
และอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เยีย่มชมวัดพระธาตุดอยน้อย 
รวมทั้งเพื่อการขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพดและพืชผัก โดยสามารถ 
ลดต้นทุนการขนส่งได้ 16,092,000 บาท/ปี 
(ประมาณการจากต้นทุนการขนส่ง 2,836.96 
บาท/เที่ยว และสามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 20) 
โดย กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 9,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

15,000,000 

4 ปรับปรุงเส้นทางเพื่อ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
ชม.4067 แยกทางหลวง
หมายเลข 1349 -  
บ้านป่าแป๋ อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว ชม.4067 แยกทางหลวง
หมายเลข 1349 - บ้านป่าแป ๋อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 

15,000,000   จังหวัดเชยีงใหม่    แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย
และอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เยีย่มชมวัดพระธาตุดอยน้อย 
รวมทั้งเพื่อการขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพดและพืชผัก โดยสามารถลด
ต้นทุนการขนส่งได้ 16,092,000 บาท/ปี 
(ประมาณการจากต้นทุนการขนส่ง 2,836.96 
บาท/เที่ยว และสามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 20) 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 9,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

15,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 4/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับภาค ทางหลวง
หมายเลข 1012 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน  
ฮอด - วังลุง ระหว่าง  
กม.0+200.000 - กิโลเมตร 
7+650.000 ต าบลหางดง  
อ าเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 7.450 กิโลเมตร 

ก่อสร้างบูรณะผิวทางพร้อมระบบระบายน้ า
บนทางหลวงหมายเลข 1012 ตอนควบคุม 
0100 ตอน ฮอด - วังลุง ระหวา่ง กม.0 + 
200.000 - กม. 7 + 650.000 ต าบลหางดง 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 
7.45 กิโลเมตรกว้างประมาณ 4 เมตร  
โดยพื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร 
รองพื้นทางลูกรัง หนา 20 เซนติเมตร  

50,000,000   จังหวัดเชยีงใหม่   แขวงทางหลวง 
เชียงใหม่ที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการบูรณะผิวทางพร้อมระบบระบายน้ า
บนทางหลวง เนื่องจากถนนเส้นเดิมได้รับความ
เสียหายจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นและปัญหาน้ า
ท่วมขังบนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับ
ประชาชน และท่องเท่ียว รวมทั้งขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ล าไย กะหล่ าปล ีขา้วโพด 
มะนาว ฟักทอง สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ 
26,100,000 บาท/ปี (ประมาณการจากต้นทุนการ
ขนส่ง 2,836.96 บาท/เที่ยว และสามารถลด
ต้นทุนได้ร้อยละ 20) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
15,000 คน เกษตรกร 500 คน และผู้ประกอบการ 
20 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

50,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 5/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ปรับปรุงเส้นทางเพื่อความ
ปลอดภัย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 1015 - 
บ้านขัวมุง อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ปรับปรุงเส้นทางเพื่อความปลอดภยั 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 1015 -  
บ้านขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
ความกวา้ง 5.50 เมตร ระยะทาง 4.225 
กิโลเมตร (12,312,700 บาท) 
2. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง  
(3,187,300 บาท) ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมกิ่ง
โคมและอุปกรณ์ 38 ต้น  

15,500,000   จังหวัดเชยีงใหม่    แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนน เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภยัแก่ผู้ใช้เส้นทาง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมบ้านถวายและการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเวียงกุมกาม ประกอบกับเป็นเส้นทาง 
ที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเข้าสู่แหล่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน ได้แก่ ล าไย พืชผัก  
และข้าว โดยสามารถลดต้นทุนการขนสง่ได้ 
23,224,000 บาท/ปี (ประมาณการจากต้นทุน 
การขนส่ง 2,836.96 บาท/เที่ยว และสามารถลด
ต้นทุนได้ร้อยละ 20) กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชน
จ านวน 9,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  
3. ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที่ 2 ปรบัปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่าง วงเงิน 3,187,300 บาท  
คงเหลือกิจกรรมที่เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 
วงเงิน 12,312,700 บาท 

12,312,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 6/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 สร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งแวดล้อม  
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สีเขียวอ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่  

1. พัฒนากิจการเพื่อสังคม สร้างรายได ้
จากงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ าเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม่ (844,010 บาท) 
ด าเนินการดังนี้ 
อบรมสร้างแนวทางจัดการพื้นที่สีเขียว  
100 คน แบ่งเป็นพัฒนาทักษะอาชีพการ
ปลูกต้นไม้และการบ ารุงดูแลรักษา / 
พัฒนาทักษะอาชีพการฟื้นฟูระบบราก /
ทักษะอาชีพการตัดกิ่ง /ทักษะออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากกิ่งไม้ ใบไม้ รวม 4 กลุ่ม  
กลุ่มละ 25 คน โดยคัดเลือกกลุ่มผู้เข้ารว่ม
อบรมจากเครือข่ายจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง 

4,696,290   จังหวัดเชยีงใหม่    ส านักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม่  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนเช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ  
โดยการพัฒนากิจการเพื่อสังคม การฟื้นฟูต้นไม้ 
การออกแบบเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเท่ียว  
จัดงานเทศกาลฯ เพื่อสร้างงานในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ในรูปแบบกิจการ 
เพื่อสังคม และการท่องเท่ียว รวมทั้งเกดิกิจการ
เพื่อสังคม ด าเนินงานจัดการพื้นที่สีเขียว  
โดยด าเนินการเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
ใน 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อ าเภอ
เมือง ตลอดจนเกิดการจา้งงานในกิจการเพื่อสังคม 
20 คน ไกด์ท้องถิ่น 44 คน งานรุกขกรรม 60 คน 
และงานประชาสัมพันธ์ 20 คน และเพิม่รายได้ 
จากกจิกรรมเพื่อสังคมและการท่องเท่ียว  
ประมาณ 2,000,000 บาท/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

4,696,290 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 7/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8.1   2. ฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ในศาสนสถาน  
และพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร์ โดยการมีส่วนรวมของชมุชน
ท้องถิ่น (3,852,280 บาท)   
2.1 เวทีพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
จ านวน 48 คน และอบรมมัคคุเทศน์
ท้องถิ่น จ านวน 50 คน (118,980 บาท)   
2.2 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามรุกขกรรมในพื้นที่
วัด (2,160,000 บาท)    
2.3 เทศกาลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ส ารวจ
ออกแบบเส้นทางท่องเท่ียว 11 เส้นทาง 
แถลงข่าว จัดงานเทศกาลท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมสัญจร 11 ครั้ง  
(1,573,300 บาท)  

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 8/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา 
CHIANG MAI 

จัดกิจกรรม จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วนั 
ประกอบดว้ย กิจกรรมแสดงการจ าลอง 
วิถีชีวิตวัฒนธรรม สินค้าและหัตถกรรม 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาตพิันธุ ์
กิจกรรมเชิงอาหาร จัดนิทรรศการ  
กิจกรรมการจัดนิทรรศการ  
การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี  
โดยชุมชนและชาติพันธุ ์
งบประมาณจัดงาน 2 ครั้ง แบ่งเป็น 
- จัดกจิกรรม (จา้งเหมา) 4,000,0000 บาท 
- จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ 1,600,000 บาท 
- จัดท าเวทีพร้อมรื้อถอน 600,000 บาท 
- ตกแต่งพธิีเปิดพร้อมชุดการแสดง 
200,000 บาท 
- ตกแต่งร้านนิทรรศการ และ pavilion 
184,000 บาท 
- เช่าสถานทีแ่ละเตรียมสถานที ่ 
400,000 บาท 
- สรุปรูปเล่ม 16,000 บาท 

7,000,000   จังหวัดเชยีงใหม่   ส านักงานการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนเช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ ด้วยการ
จัดกิจกรรม งานแสดง และจ าหน่ายสินค้า
หัตถกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
นักท่องเที่ยว 50,000 คน เกษตรกรผู้ผลิตพืช
อาหาร 50 คน ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

7,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 9/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ยกระดับการผลิต  
การกระจายพันธุ์ การแปร
รูป การสร้างผลิตภัณฑ์การ
ส่งเสริมการตลาดมะแขว่น
แบบครบวงจร 

1. การสร้างและส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต
และการพัฒนาการผลิตมะแขว่นพันธุ์ดี 
(1,345,820 บาท) ด าเนินการใน 4 พื้นที่  
4 อ าเภอ    
2. การพัฒนาการแปรรูปมะแขว่นเพือ่เพิ่ม
มูลค่า โดยใช้เครื่องอบแห้งประสิทธภิาพสูง
แบบประยกุต์ของกรมวิชาการเกษตร 
(1,186,200 บาท)  
3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการจัดสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากมะแขว่นทดแทนสารเคมี 
ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพชื 
(858,800 บาท) 
4. สร้างผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม  
(นวดและสปา ผลิตภัณฑ์ช่องปาก  
สารกระตุ้นความอยากอาหาร ฯลฯ)  
จากมะแขว่น (1,092,900 บาท) 
5. จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอการขึ้นทะเบยีน 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มะแขว่นเขยีงใหม่ 
(132,200 บาท)  

4,878,920   จังหวัดเชยีงใหม่     ศูนย์วจิัยเกษตร 
หลวงเชียงใหม่ 

(สถาบันวิจยัพืชสวน)   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในพืชมะแขว่น  
โดยเป็นการสร้างเครือข่าย แปรรูป จัดท าข้อมูล 
ฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า คาดว่าจะมี
รายได้เพิ่มในปี 2565 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นเงิน 22,462,500 บาท โดยกลุ่มเป้าหมาย
แบ่งเป็น  
(1) เกษตรกร ได้ประโยชน์ทางตรงจากการส่งเสริม
การปลูก รับซ้ือผลผลิต มะแขว่น  ใน 4 พื้นที่ 
จ านวน 400 ราย พื้นที่อย่างน้อย  
628 ไร่ และเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย  
เช่น กลุ่มขยายผลอีกประมาณ  1,100 ราย  
(2) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิมะแขว่น  
ใน 4 พื้นที่ รวมทั้งหมด 20 ราย  
(3) ประชาชนหรือผูว้่างงาน เพื่อเป็นแรงงาน 
ในการเก็บผลผลิตมะแขว่น ตลอดจนแรงงาน 
ในการแปรรูปและธุรกิจที่เกีย่วขอ้ง 500 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

4,878,920 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 10/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    6. จัดท าฐานข้อมูล การจัดนิทรรศการ 
และประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์กับตลาด (263,000 บาท) 
ด าเนินการใน 4 พื้นที ่รวมทั้งหมด 628 ไร่ 
ได้แก่  
(1) โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ 
และต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม  
พื้นที่ด าเนินการ 160 ไร ่ 
(2) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ บา้นขุนแตะ อ าเภอจอมทอง 
พื้นที่ด าเนินการ 156 ไร ่  
(3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร แม่แจ่ม พื้นที่ด าเนินการ 
156 ไร ่และ  
(4) บ้านป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง  
พื้นที่ด าเนินการ 156 ไร ่ 

        3. โครงการได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
ในการประชุมคร้ังที่ 27/2563 วงเงิน 5,112,000 
บาท แตย่ังไม่ได้รับงบประมาณเนื่องจากส านัก
งบประมาณแจ้งให้จังหวัดชะลอและปรบัแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนิน
โครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วน (ตามหนังสือ
ส านักงบประมาณ ที ่นร 0725/13933 ลงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2564) จึงขอยกเลิกโครงการและ 
เสนอใหม่ โดยมีการด าเนินงานและกิจกรรมหลัก
เหมือนเดิม แต่ปรับลดรายละเอียดและงบประมาณ
ในกิจกรรมที่ 1 เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 11/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์กาแฟ และ
การตลาดผลผลิตอย่าง
ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. อบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 รุ่น  
30 คน (เกษตรกรต้นแบบ และ
ผู้ประกอบการ)  
2. จัดหาวัสดุอปุกรณ์ (เครื่องค่ัว  
เครื่องชงกาแฟ เครื่องสลัดเมือก  
เครื่องสีกาแฟ) ด าเนินการบ้านหลวง หมู่ 5 
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝางรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น   
1) ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000 บาท   
2) ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม) 25,500 บาท   
3) ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรมและสาธิต 
13,000 บาท   
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ (เครื่องค่ัวกาแฟ 
ชงกาแฟ สลัดเมือกกาแฟ สกีาแฟกะลา) 
309,100 บาท 

359,600   จังหวัดเชยีงใหม่   ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการจัดอบรม
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟ กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นหลวง  
จ านวน 30 ครัวเรือน รวมทั้งประชาชนในหมู่บ้าน
หลวง จ านวน 3,249 คน ได้ประโยชนจ์ากการ 
มีแหล่งรับซ้ือกาแฟ และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้า 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

359,600 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 12/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และแสดงสินค้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บ้านหลกัแต่ง 
ต าบลเปียงหลวง  
อ าเภอเวยีงแหง 

1. ฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ 
และการตลาด จ านวน 30 คน  
(กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้ประกอบการเสื้อผ้า
ไทยใหญ่ และผู้ประกอบการผ้าทอหลัก
แต่ง) (26,700 บาท) 
2. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริม
การตลาด จ านวน 30 คน (104,100 บาท) 
3. งานประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวและ
แสดงสินค้าภูมิปัญญา ในรูปแบบตลาดนัด
ชุมชนในพื้นที่ (จัดซื้อเต็นท์สนาม 20 หลัง) 
(47,800 บาท) 
4. ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว  
(33,370 บาท) 

211,970   จังหวัดเชยีงใหม่   ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอเวยีงแหง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาด  
และการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการจัด
อบรม และสื่อประชาสัมพันธ์ และการจดัซ้ือเต็นท์
สนามเพื่อใช้ในการจัดตลาดนัดชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30 คน 
และผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการรวมอย่างน้อย 
60 คน (ผู้ประกอบการ 10 ราย และกลุม่สตรีบ้าน
หลักแต่ง 50 ราย) โดยสร้างรายได้ให้กบัชุมชน
อย่างน้อย 353,790 ต่อปี เกิดการจ้างงานแรงงาน
ทอผ้าในชุมชนไม่น้อยกว่า 20 ราย รวมทั้งสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เนื่องจากเป็นหมู่บ้าน
ชายแดน และเป็นหมู่บา้นการขยายผลโครงการ
ร้อยใจรักษ์ ตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  
3. ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมการตลาด  
วงเงิน 104,100 บาท เนื่องจากเป็นการศึกษาดู
งานโดยไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมขนได้อย่างชัดเจน คงเหลือ
กิจกรรมที่เห็นควรสนับสนุน คือกจิกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 วงเงินรวม 
107,870 บาท 

107,870 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 13/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หนา 0.04 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาวประมาณ 2,610 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 10,440 
ตารางเมตร หมู่ที่ 3 –  
หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลลวง
เหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ซ่อมสร้างผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,610 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,440 ตารางเมตร  

3,917,300   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ลวงเหนือ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างผิวทาง เพื่ออ านวยความ
สะดวกปลอดภัย และขนส่งสินค้าจาก
ผู้ประกอบการและผลผลิตทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 4 หมู่บ้าน รวม 2,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,917,300 

13 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.40 เมตร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 
-5 เทศบาลต าบลลวงเหนือ  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ซ่อมสร้างผิวจราจร หนา 0.40 เมตร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร 

3,152,500   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ลวงเหนือ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างผิวทาง เพื่ออ านวยความ
สะดวกปลอดภัย และขนส่งสินค้าจาก
ผู้ประกอบการและผลผลิตทางการเกษตร   
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2 หมู่บ้าน รวมจ านวน 1,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,152,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 14/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ปรับปรุงระบบประปา 
เปลี่ยนท่อเมนต์มิเตอร์ 
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ซับเมอร์ส 
เจาะบ่อบาดาล จ านวน 2 บ่อ 
และติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ 
หมู่บ้านป่าเสร้าหนองงู  
หมู่ที่ 6 ต าบลแม่คือ  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปรับปรุงระบบประปาเปลี่ยนท่อเมนต์ 
มิเตอร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ซับเมอร์ส  
เจาะบ่อบาดาล จ านวน 2 บอ่  
และติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ กิจกรรมได้แก่  
1. งานระบบท่อเมนจ่ายน้ าประปา 
2,172,500 บาท 
2. งานระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าและซับเมอร์ส 
ซิเปิ้ล 290,500 บาท  
3. งานเจาะบ่อบาดาล 637,000 บาท  
4. งานติดต้ังแผงโซล่าเซลล์  
401,294.80 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,501,294.80 บาท  
คิดเป็นงบประมาณ 3,500,000 บาท 

3,500,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
แม่คือ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงระบบประปา  
เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการสร้างอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 1,050 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,500,000 

15 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
บ้านแพะแม่คือ หมู่ที ่1 
ต าบลแม่คือ  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ขุดเจาะบ่อดาล ติดตั้งอุปกรณ์  
2. ติดต้ังระบบควบคุมเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 
และเช่ือมต่อสายไฟฟ้า  
3. ติดต้ังเครื่องสูบน้ าซับเมิลซิเบิลพร้อม
ตู้ควบคุม 1 ชุด 
4. ป้ายโครงการ สถานที่ด าเนินงาน  
บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ  
บ้านแพะแม่คือ  

434,700   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
แม่คือ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสนับสนุน
คุณภาพชีวิตและการสร้างอาชพีเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 995 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

434,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 15/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น  
พร้อมติดตั้งแผงโซล่ารูฟ 
บ้านแพะแม่คือ หมู่ที ่1 
ต าบลแม่คือ  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 
พร้อมติดตั้งแผงโซล่ารูฟ มีรายการดังนี้ 
1. ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
401,294 บาท 
2. ติดต้ังเครื่องสูบน้ า (หอยโข่ง)  
พร้อมตู้ควบคุม 47,615 บาท 
3. ติดต้ังเครื่องสูบน้ า (ซับเมิส)  
พร้อมตู้ควบคุม 54,784 บาท 
4. เครื่องสูบน้ า (ซับเมิส)  
ส ารอง 62,060 บาท 
5. ติดต้ังท่อเมนส์ประปา ประตูน้ ามิเตอร์ 
468,840 บาท  
6. ถังน้ าใส 100 ลูกบาศก์เมตร  
433,484 บาท 
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  
1,468,077 บาท ปรับราคาตาม
งบประมาณ 1,468,000 บาท 
เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านและใช้สถานที่ตั้งเดิม 

1,468,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
แม่คือ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการสร้างอาชีพ  
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 995 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,468,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 16/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนเลคแลนด์ หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่คือ  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเลคแลนด์ หมู่ที่ 1 - หมูท่ี่ 3  
ต าบลแม่คือ กว้าง 4.00 – 5.00 เมตร  
ยาว 695.00 เมตร หนา 0.05 เมตร   

1,164,900   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
แม่คือ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน สนับสนุนการท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนและอุตสาหกรรมท าร่มบ่อสร้าง 
และขนส่งสินทางทางการเกษตร เช่น ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล กลุ่มเป้าหมาย  
1,950 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,164,900 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 17/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ปรับปรุงผิวจราจร 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนบ้านสันต้นแหนใต้ 
ต าบลแม่คือ ถึง  
บ้านแม่กะ๊ใต้  
ต าบลตลาดใหญ่  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนบ้านสันต้นแหนใต้  
ต าบลแม่คือ - บ้านแม่ก๊ะใต ้ 
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 – 5.00 เมตร 
ยาว 4,345.00 เมตร หนา 0.05 เมตร   

6,853,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
แม่คือ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน สนับสนุนการท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนและอุตสาหกรรมท าร่มบ่อสร้าง 
และขนส่งสินทางทางการเกษตร เช่น ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล กลุม่เป้าหมาย  
3,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

6,853,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 18/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยห้วยดินด า หมู่ที่ 4 
บ้านกาดฮาว ต าบลสะลวง 
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือม  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย 
ต าบลสันป่ายาง  
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
8,500 ตารางเมตร พร้อมดินไหล่ทางดิน 
ถมกลบเหลี่ยม เฉลีย่ข้างละ 0.4-0.5 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย  
ตามแบบองค์การบรกิารส่วนต าบลสะลวง
ก าหนดสถานที่ด าเนินการ ซอยหว้ยดินด า 
หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว ต าบลสะลวง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่เช่ือม  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย ต าบลสันป่ายาง 
อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม ่

4,710,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด ล าไย  และลดรายจา่ยดา้นการขนส่งได้ 
6,526,200 บาท/ปี (ประมาณการจากการลด
ต้นทุนร้อยละ 20 ของการขนส่ง โดยประชาชน  
1 คน มีต้นทุน 8,940 บาท/ปี) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,650 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

4,710,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 19/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกาดฮาว อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมหลัง
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่ หมู่ที่ 7  
ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านกาดฮาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
เช่ือมหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
หมู่ที่ 7 ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางดินถมกลบเหลี่ยมเฉลีย่ 
ข้างละ 0.4-0.5 เมตร  

4,500,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
นักศึกษา และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด ล าไยและลดรายจา่ยด้านการขนส่ง
ได้ 6,526,200 บาท/ปี (ประมาณการจากการลด
ต้นทุนร้อยละ 20 ของการขนส่ง โดยประชาชน  
1 คน มีต้นทุน 8,940 บาท/ปี) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,650 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

4,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 20/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 850 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,400 ตารางเมตร 
พร้อมดินไหล่ทางดินถม
กลบเหลี่ยม เฉลีย่ข้างละ 
0.4-0.5 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะลวงก าหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 
บ้านนาหกึ ต าบลสะลวง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ เช่ือม หมู่ที่ 4 
บ้านแม่แอน ต าบลห้วย
ทราย อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 850 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,400 ตารางเมตร พร้อมดินไหล่ทางดิน 
ถมกลบเหลี่ยม เฉลีย่ข้างละ 0.4-0.5 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง
ก าหนดสถานทีก่่อสร้าง หมู่ที่ 1 บา้นนาหึก 
ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
เช่ือม หมู่ที่ 4 บา้นแม่แอน ต าบลห้วยทราย 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

1,860,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  เช่น ข้าว 
ข้าวโพด ล าไย และลดรายจ่ายด้านการขนส่งได้ 
894,000 บาท/ปี (ประมาณการจากการลดต้นทุน
ร้อยละ 20 ของการขนส่ง โดยประชาชน 1 คน  
มีต้นทุน 8,940 บาท/ปี)  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน เกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,860,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 21/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัว 
และพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจชุมชน 

 ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝาย 28 แห่ง  3,730,300   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตอน   

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝาย 
เพื่อมีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค  
และการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
ใน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู ่1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 
14, 15 โดยมีประชาชนรวมทั้งหมด 3,000 คน 
สามารถลดรายจา่ยค่าน้ าลงได้ในภาพรวมทั้งหมด 
8,640,000 บาท/ปี (ประหยัดได้คนละ 5 บาท/
หน่วย เฉลี่ย 240 บาทต่อเดือนต่อราย) รวมทั้งเพิ่ม
ผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร จากเดิม 
3,240 ไร่ เป็น 37,105 ไร่ สามารถสร้างมูลค่า 
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 7,000 บาท/ไร่ /ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,730,300 

23   ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าลาง
เพิ่มเติม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู  เดินท่อ PE 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้  
จ านวน 6,700 เมตร พร้อมอุปกรณ์จาก
ฝายหว้ยน้ าลาง (หมู่ที่ 3 บ้านทา่ตอน) 
(371,900 บาท)   

          
 

23   ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายดักตะกอน 
(ล าห้วยมะเฟือง จุดที ่3) เพิ่มเติม หมู่ที ่2 
บ้านห้วยมะเฟือง วางท่อ PE  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้  
ระยะทาง 3,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(166,800 บาท)  

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 22/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23   ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านทา่ตอน หยอ่มบ้านปา่กุย๋ 
หย่อมบา้นแก่งตุ๋ม หย่อมบ้านดอย 
หย่อมบา้นเด่นห้า หย่อมบ้านเด่นหก  
พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อ PVC  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้  
ระยะทาง 4,084 เมตร วางท่อ PVC  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว้  
ระยะทาง 2,728 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
พร้อมก่อสร้างถังพักน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 4 เมตร  
สูง 2.20 เมตร จ านวน 2 ถังพกัน้ า 
(521,000 บาท) 
  

          
 

23    ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านทา่ตอน หยอ่มบ้านดอย  
หย่อมบา้นเด่นห้า หย่อมบ้านเด่นหก  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 1,152 เมตร และวางท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว้ ระยะทาง 
772 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (122,000 บาท)  

          
 

23.
1 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านทา่ตอน หยอ่มบ้านปา่กุย๋   
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 588 เมตร และวางท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิว้ 
ระยะทาง 1,152 เมตร พร้อมกอ่สร้าง 
ถังพักน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 4 เมตร  
สูง 2.20 เมตร จ านวน 1 จุด  
(88,200 บาท) 

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 23/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23.
1 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านทา่ตอน หยอ่มบ้านแก่งตุ๋ม  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 1,552 เมตร และวางท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิว้ 
ระยะทาง 576 เมตร พร้อมก่อสร้าง 
ถังพักน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 4 เมตร  
สูง 2.20 เมตร จ านวน 1 จุด  
(102,900 บาท) 

          
 

23.
1 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านทา่ตอน หยอ่มบ้านดอย   
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 2,704 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
พร้อมก่อสร้างถังพักน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร 
สูง 2.20 เมตร (150,000 บาท) 

          
 

23.
1 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านทา่ตอน หยอ่มบ้านเด่นห้า  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 1,888 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
พร้อมก่อสร้างถังพักน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร  
สูง 2.20 เมตร (124,000 บาท) 

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 24/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23.
1 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านทา่ตอน หยอ่มบ้านเด่นหก  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 1,052 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
พร้อมก่อสร้างถังพักน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร  
สูง 2.20 เมตร (90,000 บาท) 

          
 

23.
1 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยหินด า 
หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพ ูวางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง  
128 เมตร พร้อมก่อสร้างเรียงหินกันดิน 
ความยาว 60 เมตร สูง 2.50 เมตร 
(144,100 บาท) 

          
 

23.
1 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าริน 
หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ หยอ่มบ้านจะจ ี  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 400 เมตร  
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 
ระยะทาง 700 เมตร (19,700 บาท) 

          
 

23.
1 

  ซ่อมแซมระบบกระจายน้ าฝายหว้ยนมนาง 
หมู่ที่ 7 บ้านทา่มะแกง วางท่อ PVC  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ ระยะทาง 
800 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ (33,300บาท) 

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 25/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23.
1 

  ซ่อมแซมระบบกระจายน้ าฝายหว้ยต้นยาง 
หมู่ที่ 7 บ้านทา่มะแกง วางท่อ PVC  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ ระยะทาง 
400 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (16,900 บาท) 

          
 

23.
1 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าปลา
ด า-บริเวณป่าชา้ หมู่ที ่8 บ้านใหม่หมอก
จ๋าม วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ระยะทาง 300 เมตร และวางท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ 
ระยะทาง 2,240 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(124,400 บาท) 

          
 

23.
2 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยน้ าปลา
ด า-กลางหมู่บา้น หมู่ที่ 8 บา้นใหม่หมอก
จ๋าม วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ระยะทาง 200 เมตร และวางท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ 
ระยะทาง 2,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(115,100 บาท) 

          
 

23.
2 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายโป่งป้อมนอ้ย-
หน้าโรงเรียน หมู่ที่ 8 บ้านใหมห่มอกจ๋าม 
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ระยะทาง 272 เมตร และวางท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้  
ระยะทาง 4,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์  
(202,100 บาท) 

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 26/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23.
2 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยส้านโหล 
1-พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บา้นผาใต้  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ระยะทาง 652 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(232,300 บาท) 

          
 

23.
2 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยส้านโหล 
2-พื้นที่การเกษตร พร้อมซ่อมแซมฝาย  
หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ วางท่อ PVC  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้  
ระยะทาง 700 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(135,000 บาท) 

          
 

23.
2 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยส้านนอ้ย 
1-พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บา้นผาใต้  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(15,700 บาท) 

          
 

23.
2 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยส้านนอ้ย 
2-พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บา้นผาใต้  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(10,300 บาท) 

          
 

23.
2 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยส้านนอ้ย 
3-พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บา้นผาใต้  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว 
ระยะทาง 16 เมตร พร้อมอุปกรณ์  
(13,300 บาท) 

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 27/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23.
2 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายหว้ยแก่ขนุ-
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บา้นผาใต้  
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ระยะทาง 700 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(106,300 บาท) 

          
 

23.
2 

  ก่อสร้างเรียงหินหน้าฝายกล่องลวดตาขา่ย 
(เกเบี้ยน) ฝายห้วยน้ ายอน หมู่ที่ 14  
บ้านร่มไทย ขนาดความกว้าง 4 เมตร  
ยาว 9 เมตร (32,300 บาท) 

          
 

23.
2 

  ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กอ่างเก็บน้ าฝายห้วย
หมากตื๋น หมู่ที่ 14 บา้นร่มไทย   
ขนาดความกว้าง 16 เมตร ยาว 25 เมตร 
พร้อมซ่อมแซมถังเก็บน้ า (102,300 บาท) 

          
 

23.
3 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ า หย่อมบ้านหว้ย
ศาลา หมู่ที่ 15 บ้านหว้ยศาลา วางท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ ระยะทาง 
1,500 เมตร และวางท่อ PVC  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 และ 1/2 นิว้ 
ระยะทาง 1,280 เมตร (107,700 บาท) 

          
 

23.
3 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายโป่งป้อมนอ้ย 
หย่อมบา้นโป่งป้อม หมู่ที่ 15  
บ้านห้วยศาลา  วางท่อ PVC  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิว้ 
ระยะทาง 968 เมตร (30,800 บาท) 

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 28/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23.
3 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายต้นน้ าหว้ย
ศาลา หย่อมบ้านอาขา่ หมู่ที ่15  
บ้านห้วยศาลา วางท่อ PVC  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว้ ระยะทาง 
2,000 เมตร, วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิว้ ระยะทาง 3,000 เมตร , 
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 452 เมตร  
และวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
1 นิ้ว ระยะทาง 2,000 เมตร 
(282,900 บาท) 

          
 

23.
3 

  ก่อสร้างระบบกระจายน้ าฝายนมนางสาขา 
หย่อมบา้นแซ่ม หมู่ที ่15 บ้านห้วยศาลา 
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ระยะทาง 1,000 เมตร , วางท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ ระยะทาง 
2,000 เมตร และวางท่อ PVC  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิว้ 
ระยะทาง 3,100 เมตร (269,000บาท) 

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 29/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 เพิ่มมูลค่าจากการปลูกพืช
ของเกษตรกร 

อบรมและจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  
เพื่อใช้ในการอบรมและปจัจยัการผลิต 

2,713,970   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตอน   

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และจัดหาปัจจยั
การผลิตส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการอบรม
และจัดหาปัจจยัการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยในปี 2564 
สามารถเพิ่มรายได้ 7,190,000 บาท ลดรายจ่าย 
1,696,080 บาท และลดต้นทุน 4,124,063 บาท 
กลุ่มเป้าหมายในโครงการจ านวน 3,906 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,713,970 

24.
1 

  1) ผลิตลิ้นจี่คว้านเมล็ด (395,000 บาท)  
จ้างชาวบา้นในพื้นที่ 50 คน เป็นเวลา  
2 เดือน เพื่อคว้านเมล็ดล้ินจี่  
จ านวน 10 ตัน เพื่อแช่เข็งจ าหน่าย  
โดยรายละเอียดค่าใช้จา่ยประกอบดว้ย  

          
 

24.
2 

  2) อบรมการใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้
สารเคมี (416,000 บาท) อบรมวิธีใช ้
สารชีวภัณฑ์ จ านวน 835 คน ค่าใช้จ่าย 
ประกอบดว้ย ค่าวิทยากร และค่าเบีย้เล้ียง 

          
 

24.
3 

  3) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 1 ไร่ 1 แสน 
(540,000 บาท) อบรมเรื่องการปลูกผัก
จ านวน 1,105 คน ค่าใช้จ่ายประกอบดว้ย 
ค่าวิทยากร และค่าเบี้ยเล้ียง 

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 30/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24.
4 

  4) ปลูกดอกไม้กวาด (ดอกก๋ง)  
(100,000 บาท) ส่งเสริมเกษตรกร 50 ราย  
ปลูกดอกไม้กวาด  

          
 

24.
5 

  5) อบรมเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ 
 (150,000 บาท) อบรมเกษตรกรปลูกพชืไร่ 
จ านวน 200 คน  

          
 

24.
6 

  6) อบรมการเปลี่ยนยอดมะมว่ง/อะโวคาโด้
สายพันธุ์ดี (96,600 บาท) จ านวน 200 คน 
(ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าวิทยากร และ
ค่าอาหาร) 

            
 

24.
7 

  7) ผลิตเห็ดจากฟางข้าว (1,016,370 บาท) 
โดยอบรม 3,906 คน และสนับสนุนวัสดุ 
(ก้อนเชื้อเห็ด ชั้นวางก้อนเช้ือ ตู้ปลอดเชื้อ 
อุปกรณ์ห้องแลป ฯลฯ) 

          
 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 31/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 สร้างอาชีพด้านปศุสัตว ์ 1. เพาะเลี้ยงวัว 1 ต าบล 1 โรงเรือน 
(2,000,000 บาท) (จัดการและบริหาร 
โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือ 
ครบวงจรอ าเภอแมอ่าย มีสมาชกิ 7 ราย 
สร้างโรงเรือนในพื้นที่ส่วนบุคคล  
ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อ 
สาธารณประโยขน์) แบ่งเป็น     
1.1. สร้างคอกวัว 1 โรง (200,000 บาท)   
1.2. วัวพันธุ ์ 50 ตวั (1,500,000 บาท)   
1.3 อาหารข้น (300,000 บาท)  
2. อบรมการผลิตอาหารสัตว์ (399,200 
บาท) อบรมเกษตรกร 798 คน (รุ่นละ
ประมาณ 20 คน) โดย ค่าใช้จา่ยแบ่งเป็น   
2.1 ค่าวิทยากร 80,000 บาท    
2.2 ค่าวัตถุดิบผลิตอาหาร 239,400 บาท 
(เฉลี่ยคนละ 300 บาท)   
2.3 ค่าอาหารกลางวัน 79,800 บาท  

2,399,200   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตอน   

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ 

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และจัดหาปัจจยั
การผลิต ด้วยการอบรมการผลิตอาหารสัตว์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกจิชุมชนปศุสัตว์ 
ท่าตอน ซ่ึงมีสมาชิกเป็นเกษตรกร 798 ราย  
โดยสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้ทั้งสิ้น 
3,058,335 บาท ในปี 2565 (ประมาณการจาก 
ร้อยละ 30 ของจ านวนเกษตรกรที่เข้ารว่มอบรม 
สามารถลดต้นทุนอาหารสัตว์ลงร้อยละ 25  
ในปี 2564 และร้อยละ 50 ในปี 2565)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  
3. ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที่ 1 เพาะเลี้ยงวัว 
1 ต าบล 1 โรงเรือน วงเงิน 2,000,000 บาท 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็น วิสาหกจิชมุชนกลุ่ม
เล้ียงโคกระบือครบวงจรอ าเภอแม่อาย  
มีสมาชิก 7 ราย ซ่ึงมีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่น้อย 
ไม่มีความคุ้มค่าของงบประมาณ คงเหลือกิจกรรม
ที่ 2 วงเงิน 399,200 บาท 

399,200 

            



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 32/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ซ่อมแซมผิวจราจร 
Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 2,184 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
8,736 ตารางเมตร  
สายบ้านป่าติ้ว หมู่ 2 เช่ือม
บ้านดง หมู่ 5 ต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแม่ริม   
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ซ่อมแซมผิวจราจร Overlay  
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,184 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 8,736 
ตารางเมตร สายบ้านปา่ติ้ว หมู่ 2  
เช่ือมบ้านดง หมู่ 5 ต าบลสันโป่ง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 

3,162,700   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมผิวจราจร Overlay ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,650 คน 
เกษตรกร 500 คน เกิดการจา้งงานในชุมชน 50 
คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 900,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 60 วนั)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,162,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 33/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองอาบช้าง 
หมู่ 1 ซอยขา้งล าเหมือง
กลาง ต าบลสันโป่ง  
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ก่อสร้างคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 270 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 945  
ตารางเมตร   

497,500   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน เกษตรกร 
50 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 34/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองอาบชา้ง 
หมู่ 1 ซอยบา้นช่างจันทร์ 
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ก่อสร้างคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.5เมตร ยาว 270 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 945  
ตารางเมตร   

497,500   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน เกษตรกร 
50 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 35/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองอาบชา้ง 
หมู่ 1 ซอยทรัพย์ มอ่นโชค  
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 238 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 952  
ตารางเมตร   

499,700   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน เกษตรกร 
50 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 36/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองอาบชา้ง 
หมู่ 1 ซอยอุดมโชค  
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ก่อสร้างคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตรยาว 315 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 945 
ตารางเมตร   

499,300   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท (ประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา  
30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 37/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสันโป่ง หมู่ 3 
ซอยฮิมนา ต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตรยาว 238 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 952 
ตารางเมตร   

499,100   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน เกษตรกร 
50 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,100 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 38/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังหมุ้น หมู ่4 
ถนนสนามกีฬาบ้านวังหมุ้น 
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ก่อสร้างคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก   
กว้าง 4.00 เมตรยาว 238 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 952  
ตารางเมตร 952 ตารางเมตร   

499,700   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน เกษตรกร 
50 คน  เกิดการจา้งงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 39/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านน้ าหลง หมู ่10 
ซอยแม่ริมลอดจ์  
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ก่อสร้างคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตรยาว 226 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 904 
ตารางเมตร   

474,500   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล 
กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท (ประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา  
30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

474,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 40/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองอาบชา้ง 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 240.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
960.00 ตารางเมตร  
หมู่ที่ 1 สายทางขึ้นม่อน
นกยูง ต าบลสันโป่ง  
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองอาบช้าง กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่  
960.00 ตารางเมตร  

500,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 50 คน เกิดการจ้างงานในชุมชน
เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จาก 
การจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ  
180,000 บาท (ประมาณการจากประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา  
30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 41/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ซ่อมแซมผิวจราจร 
Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
1,400.00 ตารางเมตร  
บ้านดง หมู่ 5 ซอยข้างวัด
สุวรรณวาส ต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ซ่อมแซมผิวจราจร Overlay  
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ 
1,400.00 ตารางเมตร 

500,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยซ่อมแซมผิวจราจร Overlay  
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อความปลอดภัย 
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
194 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท 
(ประมาณการจากประมาณการจากค่าแรงวัน 
ละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 42/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ซ่อมแซมผิวจราจร 
Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 345.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
1,380.00 ตารางเมตร  
บ้านหนองอาบช้าง หมู ่1 
ซอยเทศบาลสันโป่ง 61 
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ซ่อมแซมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 345.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 
1,380.00 ตารางเมตร  

499,600   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมผิวจราจร Overlay  
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ความปลอดภัย 
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ขา้ว ข้าวโพด พืชผกั และ
ผลไม้ตามฤดูกาล  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
200 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,600 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 43/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 230.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
920.00 ตารางเมตร  
บ้านดงเหนือ หมู่ 9  
ถนนทางไปหนองป่าคา 
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรรวม 
ไม่น้อยกวา่ 920.00 ตารางเมตร  

499,900   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันโป่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท (ประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา  
30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,900 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 44/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 11 ถึงถนนทาง
หลวงหมายเลข 1414  
หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น 55-0025  
สายบ้านหนองมะจับ  
ซอย 11 กว้าง (จุดที ่1)  
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางไม่น้อยกวา่ 755 
เมตร (จุดที่ 2) กวา้ง 4 
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 
55.00 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,240.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 11 
ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 1414 หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย ซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ถึง 
ถนนทางหลวงหมายเลข 1414 หมู่ที่ 1  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 1 ยาว 755.00 เมตร  
ช่วงที่ 2 ยาว 55.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00  
ตารางเมตร จ านวน 1 สายทาง  

2,033,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
แม่แฝก   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัย 
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ขา้ว ข้าวโพด พืชผกั และ
ผลไม้ตามฤดูกาล และลดรายจา่ยด้านการขนส่งได้ 
1,991,832 บาท/ปี (ประมาณการจากการลด
ต้นทุนร้อยละ 20 ของการขนส่ง โดยประชาชน  
1 คน มีต้นทุน 8,940 บาท/ปี) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,114 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,033,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 45/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
และท าผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านพระ
ธาตุ หมู่ที ่9 เช่ือมอา่งห้วย
แก้ว หมู่ที่ 3 กวา้ง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 2,285.00 เมตร  
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
11,425 ตารางเมตร 

 ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังท าผิวจราจร
คอนกรีต บ้านพระธาต ุเช่ือมอ่างหว้ยแก้ว  
ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 2,285.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 11,425 ตารางเมตร  
จ านวน 1 สายทาง  

6,284,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
แม่แฝก   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล รวมทั้ง
สนับสนุนการท่องเท่ียว และลดรายจ่ายด้าน 
การขนส่งได้ 2,885,832 บาท/ปี (ประมาณการ
จากการลดต้นทุนร้อยละ 20 ของการขนส่ง  
โดยประชาชน 1 คน มีต้นทุน 8,940 บาท/ปี) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,614 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

6,284,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 46/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 260 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 
ตารางเมตร หมู่ที่ 1  
บ้านแม่กะ๊เหนือ  

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 
บ้านแม่กะ๊เหนือ ต าบลตลาดใหญ่  
อ าเภอดอยสะเก็ด กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร   

777,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ตลาดใหญ่   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นเดิมที่ช ารุดเพื่อความปลอดภยั 
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร ได้แก ่ข้าว กระเทียม หอมแดง  
ถั่วลิลง แตงไทย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,557 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

777,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 47/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
พร้อมราวกันตก หมู่ที ่2 
บ้านแม่กะ๊ ต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่  
ความยาว 49.00 เมตร  

 ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังท าผิวจราจร
คอนกรีต บ้านพระธาต ุเช่ือมอ่างหว้ยแก้ว  
ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย  
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 2,285.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 11,425 ตารางเมตร  
จ านวน 1 สายทาง  

247,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ตลาดใหญ่   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิง่พร้อม 
ราวกันตก เพื่อใหก้ารคมนาคมสัญจรมีความ
ปลอดภัย และเป็นทางระบายน้ าเข้าพื้นที่เกษตร 
ได้แก่ ข้าว กระเทียม หอมแดง จ านวน 850 ไร ่  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,557 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
20 ราย โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท (ประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา  
30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

247,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 48/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
พร้อมราวกันตก หมู่ที ่2 
บ้านแม่กะ๊ ต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่  
ความยาว 19.00 เมตร  

 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก 
หมู่ที่ 2 บ้านแม่ก๊ะตลาด ความยาวรวม 
19.00 เมตร   

106,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ตลาดใหญ่   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนโดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อม 
ราวกันตก เพื่อใหก้ารคมนาคมสัญจรมีความ
ปลอดภัย และเป็นทางระบายน้ าเข้าพื้นที่เกษตร 
ได้แก่ ข้าว กระเทียม หอมแดง จ านวน 1,650 ไร ่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,557 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท (ประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา  
30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

106,000 

42 ก่อสร้างลานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
บ้านแม่กะ๊ใต้ ต าบลตลาด
ใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่        

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 
บ้านแม่กะ๊ใต้  จุดที ่1 กว้าง 25.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
120.00 ตารางเมตร 

876,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ตลาดใหญ่   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการกอ่สร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน ์ 
ตากพืชผลการเกษตร เช่น ข้าว และใชท้ ากิจกรรม
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,557 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

876,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 49/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแมจ่้อง
ใต้ ต าบลตลาดใหญ่  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 บ้านแม่จ้องใต้  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.70 เมตร  
ยาว 28.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 131.60 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร  

1,056,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ตลาดใหญ่   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,557 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,056,000 

44 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
พร้อมราวกันตก หมู่ที ่4 
บ้านแม่จ้องใต้  
ต าบลตลาดใหญ่  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่       

 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก 
หมู่ที่ 4 บ้านแม่จ้องใต้   
จุดที่ 1 ความยาว 72.00 เมตร  
จุดที่ 2 ความยาว 49.00 เมตร  
จุดที่ 3 ความยาว 59.00 เมตร  
จุดที่ 4 ความยาว 16.00 เมตร   

1,600,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ตลาดใหญ่   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิง่พร้อม 
ราวกันตก เพื่อใหก้ารคมนาคมสัญจรมีความ
ปลอดภัย และเป็นทางระบายน้ าเข้าพื้นที่เกษตร 
ได้แก่ ข้าว กระเทียม หอมแดง จ านวน 1,650 ไร ่
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,557 คน 
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
30 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 540,000 บาท (ประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา  
60 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,600,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 50/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 930 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
3.720 ตารางเมตร  
พิกัด 513463.53 E 
2080178.24 หมู่ที่ 5  
บ้านแม่จ้องเหนือ        

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านแม่จ้องเหนือ ต าบลตลาดใหญ ่ 
อ าเภอดอยสะเก็ด ขนาด กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 930.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร   

2,272,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ตลาดใหญ่   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,557 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,272,000 

46 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
พร้อมราวกันตก หมู่ที ่5 
บ้านแม่จ้องเหนือ  

 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมราวกันตก 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอดอยสะเก็ด ความยาวรวม  
29.00 เมตร   

501,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ตลาดใหญ่   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิง่พร้อม 
ราวกันตกเพือ่ให้การคมนาคมสัญจรมีความ
ปลอดภัย และเป็นทางระบายน้ าเข้าพื้นที่เกษตร 
ได้แก่ ข้าว กระเทียม หอมแดง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 3,557 คน เกิดการจา้งงานในชุมชน 
เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จาก 
การจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ 360,000 
บาท (ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาท 
ต่อวัน ระยะเวลา 60 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

501,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 51/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (Over Lay) 
บ้านป่าไผ่ – แม่โจ ้หมู่ที่ 3 
ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ความยาว 1,150 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 5,750.00 
ตารางเมตร  
(พร้อมตีเส้นจราจร) 

 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay) บ้านปา่ไผ่ – แมโ่จ้ หมู่ที่ 3 
ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม  
ความกวา้ง 5.00 เมตร  
ความยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750.00  
ตารางเมตร (พร้อมตีเส้นจราจร)   

2,064,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
เหมืองแก้ว   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 517 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชน 50 คน โดยมีรายได้ 
จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ 
1,350,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรงวัน 
ละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 90 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,064,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 52/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ร้านชุนพิมาน หมู่ที่ 1  
บ้านน้ าต้น ต าบลเหมือง
แก้ว อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 172.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
860.00 ตารางเมตร  

 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ร้านชุนพิมาน หมู่ที่ 1 บา้นน้ าต้น  
ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 172.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร    

498,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
เหมืองแก้ว   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนผวิทางคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เพื่อความปลอดภัยในการสญัจรของ
ประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน และ
เกษตรกร 6,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 53/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเปี่ยมสุข หมู่ที่ 1  
บ้านน้ าต้น  
ต าบลเหมืองแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่   
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 148.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592.00 
ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเปี่ยมสุข หมู่ที่ 1 บา้นน้ าต้น  
ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592.00 ตารางเมตร    

343,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
เหมืองแก้ว   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนผวิทางคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของ
ประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน และ
เกษตรกร 6,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

343,000 

50 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 2 เช่ือม  
ซอย 3 หมู่ที ่7  
บ้านสันเหนือ  
ต าบลเหมืองแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกวา้ง 5.50 เมตร  
ยาว 217.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,193.50 ตารางเมตร   

 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอย 2 เช่ือม ซอย 3 หมู่ที่ 7 บา้นสันเหนือ 
ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 217.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,193.50   
ตารางเมตร    

441,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
เหมืองแก้ว   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัในการสัญจร 
ของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน  
และเกษตรกร 6,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

441,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 54/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 5  
บ้านหนองเขียว  
ต าบลเหมืองแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 270.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,350.00 ตารางเมตร   

 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเขียว ต าบลเหมอืงแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,350.00  ตารางเมตร     

499,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
เหมืองแก้ว   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน และ
เกษตรกร 6,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 55/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 5  
บ้านหนองเขียว  
ต าบลเหมืองแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
640.00 ตารางเมตร  

 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเขียว ต าบลเหมอืงแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า 640.00 ตารางเมตร   

236,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
เหมืองแก้ว   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน  
และเกษตรกร 6,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

236,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 56/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนเชื่อมป่าไผ่ 
– ทุ่งข้าวหอม หมู่ที ่8  
บ้านทุ่งข้าวหอม  
ต าบลเหมืองแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 172.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 
ตารางเมตร   

ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนเชื่อมป่าไผ่ – ทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8  
บ้านทุ่งข้าวหอม  ต าบลเหมืองแก้ว   
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า 860 ตารางเมตร   

498,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
เหมืองแก้ว   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนผวิทางคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เพื่อความปลอดภัยในการสญัจร 
ของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน  
และเกษตรกร 6,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 57/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยเทศบาล 3 
แยก 2 บ้านนางจันทร์เพ็ญ 
ปันมูล หมู่ที่ 1  
ต าบลยางเนิ้ง 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทศบาล 3 แยก 2 บ้านนางจันทร์เพ็ญ 
ปันมูล หมู่ที่ 1 ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 52 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
156 ตารางเมตร   

93,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ยางเนิ้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนผวิทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
รวมทั้งสนับสนุนการท่องเท่ียวถนนต้นยาง  
ต าบลยางเนิ้ง  กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

93,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 58/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพร
ชัย สวนนายอินทร ์หมู่ที่ 2 
ต าบลยางเนิ้ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ีก่อสรา้งถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 272 ตารางเมตร   

160,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ยางเนิ้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนผวิทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
รวมทั้งสนับสนุนการท่องเท่ียวถนนต้นยาง ต าบล
ยางเนิ้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

160,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 59/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
อุทิศ แว่นทอง หมู่ที่ 4 
ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ี

 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงที่ 1 ถนนขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 40 เมตรหนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 778 ตารางเมตร   

493,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ยางเนิ้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนผวิทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
รวมทั้งสนับสนุนการท่องเท่ียวถนนต้นยาง  
ต าบลยางเนิ้ง  กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 60/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 พัฒนาถนนเพื่อขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  
ถนนสายหมู่ที ่4 เช่ือม 
หมู่ที่ 6 แยก 1 หมู่ที่ 4 
ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ี

 ก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 314 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,884 ตารางเมตร   

1,900,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ยางเนิ้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัย 
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการท่องเท่ียวถนน
ต้นยาง ต าบลยางเนิ้ง กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,900,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 61/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 8 ต าบลสารภี  
ถึงหมู่ที่ 5 ต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภ ี

 ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 905 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตารางเมตร  

2,500,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ยางเนิ้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อความปลอดภัยในการสญัจร 
ของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
รวมทั้งสนับสนุนการท่องเท่ียวถนนต้นยาง  
ต าบลยางเนิ้ง  กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,500,000 

59 ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนาย 
ชูบาติ นันติ - สวนนายอิน
สม เวียงนาค หมู่ที ่6  
ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ี

ขยายผิวจราจร ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร  
ยาว 457 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 771.20 เมตร   

463,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ยางเนิ้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขยายผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล รวมทั้ง
สนับสนุนการท่องเท่ียวถนนต้นยาง ต าบลยางเนิ้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

463,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 62/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองบัว หมู่ที ่5 ถึง 
บ้านพระบาทนก หมู่ที่ 10  
ต าบลหนองแหย่ง  
อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงซ่อมแซม   
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร  
ยาว 1,034.00  เมตร หนา 0.50 เมตร   
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 235.00  เมตร หนา 0.50 เมตร   
ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,268.00 เมตร หนา 0.50 เมตร  
ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 85.00 เมตร หนา 0.50  เมตร  
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,575.00  
ตีเส้นจราจรพื้นที่ 

5,274,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
หนองแหย่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัในการสัญจร 
ของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
โดยสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ 16,092,000 
บาท/ปี (ประมาณการจากต้นทุนการขนส่ง 
3,576,000 บาท/เที่ยว และสามารถลดต้นทุน 
ได้ร้อยละ 20) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

5,274,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 63/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนนรัตน
สาขาถึงถนนศรีศุกรี หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่  

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ดว้ย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น 
ชม.ถ 58-0013 รวมความยาว 1,661 เมตร
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50-11.40 เมตร  
ยาว 963 เมตร หนา 0.05 หรือมพีื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 7,314 ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก คสล. จ านวน 28 บ่อ 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.30-8.40 เมตร 
ยาว 435 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,909 ตารางเมตร 
พร้อมมปรับปรุงบ่อพัก คสล. 57 บ่อ  
ช่วงที่ 3 กว้าง 5-7 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
449 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 4 กว้าง 6.90 - 11.70 เมตร  
ยาว 40 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 350 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 5 กว้าง 5.60-10 เมตร  
ยาว 156 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,096 ตารางเมตร 
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จ านวน 4 บ่อ   

4,777,000 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมือง 
แม่เหียะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ผลไม้ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,085 คน และนักทอ่งเที่ยว  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

4,777,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 64/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ส่งเสริมและพัฒนา 
ทักษะอาชีพ เพือ่ยกระดับ
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน 

1. จัดอบรมหลักสูตรอาชพีระยะสั้น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ไส้อั่ว จิ้นส้ม)  
อบรม 100 คน วงเงิน 77,700 บาท   
2. จัดอบรม การปลูกพืชผกัสวนครัวเกษตร
อินทรีย์ 1 กิจกรรม อบรม 100 คน   
วงเงิน 39,600 บาท  
3. อบรมพัฒนาธุรกจิออนไลน์ สู่ชุมชน 
อบรม 200 คน (กลุ่มเป้าหมายในกิจกรรม
ที่ 1 และ 2 รวมกัน) วงเงิน  69,100 บาท 
ค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรมฝึกสาธิตทั้ง
โครงการรวม 40,000 บาท  
เฉลี่ยรายละ 200 บาท 

186,400 เทศบาลเมือง 
แม่เหียะ 

เทศบาลเมือง 
แม่เหียะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยการอบรมการท าผลิตภณัฑ์ชุมชน
และปลูกพืชผกัสวนครัว รวมทั้งอบรมพฒันาธุรกิจ
ออนไลน์  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  
กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เทศบาลเมืองแม่เหียะ รวมทั้งหมด 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

186,400 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 65/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ปรับปรุงผิวจราจร 
แบบ Overlay  
ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
จุดเร่ิมต้นตั้งแต่สายแยก  
หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง 
ผ่านถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 
บ้านนันทาราม ถึงหมู่ที่ 5 
บ้านยวม ต าบลไชยสถาน 
อ าเภอสารภี   
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay  
ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 2,450 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ  
ไม่น้อยกวา่ 12,250 ตารางเมตร   

4,900,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ไชยสถาน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay 
ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,978 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

4,900,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 66/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที ่7 
บ้านใหม่สวรรค์ (ตรงข้าม
ถนน หมู่ที่ 6 ซอย 4  
ทางไปวัดดอยสัพพัญญู) 
(ชม-ถ111-031) ถนนกวา้ง 
4 เมตร ยาว 1,235 เมตร 
หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,940 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ (ตรงข้ามถนน  
หมู่ที่ 6 ซอย 4 ทางไปวัดดอยสัพพัญญู) 
ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง  
(ชม-ถ111-031) ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,235 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ตารางเมตร 

2,654,500   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนเปา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 768 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,654,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 67/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านใหม่สวรรค์ 
ซอยที่ 4 (ชม-ถ111-009) 
ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,043 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,172 ตารางเมตร  

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านใหม่สวรรค์ ซอยที ่4 (ชม-ถ111-009) 
ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง  
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,043 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 4,172 
ตารางเมตร   

2,243,700   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนเปา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 768 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,243,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 68/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนคอนกรีต โดยการเสริม
ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมเสริมขยายผวิจราจร
เช่ือมคอสะพานและขยาย
ปีกจราจรเชื่อมทาง  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 
180-03 ถนนสายหลัก 
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที ่7 
เช่ือมบ้านหนองพันเงิน  
หมู่ที่ 13 ต าบลยุหวา่ 
อ าเภอสันปา่ตอง 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรตี 
โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริมขยาย 
ผิวจราจรเชื่อมคอสะพานและขยายปกี
จราจรเชื่อมทาง  รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชม.ถ. 180-03 ถนนสายหลกับ้านใหม่
ม่วงก๋อน หมู่ที ่7 เช่ือมบา้นหนองพันเงิน 
หมู่ที่ 13 ต าบลยุหวา่ 
ช่วงที่ 1 ความกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 507.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 ความกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 1,408 เมตร หนา 0.05 เมตร   
พื้นที่เสริมขยายผวิจราจรคอสะพาน 
และขยายปกีจราจรรวม 68.16 ตารางเมตร  
พื้นที่ด าเนินการรวม 9,136.16 ตารางเมตร 
จ านวน 1 แห่ง ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

3,623,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
ยุหวา่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก ล าไย และผลไม้ตาม
ฤดูกาล เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 100 คน โดยมีรายได้จากการจา้งงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 1,800,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 60 วัน)  กลุ่มเปา้หมายเป็น ประชาชน
ต าบลยุหว่า 8,334 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,623,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 69/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมขยายปกี
จราจรเชื่อมทาง ถนนทาง
หลวงท้องถิ่น ชม.ถ.  
180-036 บ้านกลาง  
หมู่ที่ 2 ต าบลยุหว่า  
อ าเภอสันปา่ตอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมขยายปกีจราจรเชื่อมทาง  
ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 180-036 
บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต าบลยุหว่า  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 458.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่เสริมขยายปีกจราจร 
4.00 ตารางเมตร พื้นที่ด าเนินการรวม 
1,836.00 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง  
ตามปริมาณงานและแบบแปลน 
ของเทศบาลต าบลยุหว่า 

1,250,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
ยุหวา่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั ล าไย และผลไม้ตามฤดกูาล  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
100 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 900,000 บาท  
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
ต าบลยุหว่า 8,334 คน เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมรีายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,250,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 70/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง  
ชม.ถ101-0011  
บ้านกองแขกเหนือ- 
บ้านอมลาน ต าบลกองแขก 
อ าเภอแมแ่จ่ม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง  
360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,800.00 ตารางเมตร 

1,157,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกองแขก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,157,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 71/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ
101-0038 น้ าตกแม่คงคา 
ต าบลกองแขก  
อ าเภอแมแ่จ่ม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600.00  
ตารางเมตร 

3,621,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกองแขก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล รวมทั้ง
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ น้ าตกแม่คงคา 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,621,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 72/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 
195-026 สายทางที่ 11 
บ้านสันปง (แยกบ้านอ้าย
ป้อม)-บ้านสันฮกฟ้า เช่ือม 
ต าบลป่าไหน่ที่บ้านตีนธาต ุ
ต าบลสันทราย  
อ าเภอสันทราย 

 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,265.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนแอสฟลัต์
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 9,060.00  
ตารางเมตร   

3,229,800   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรตี   
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั มะมว่ง ล าไย และผลไม้ตาม
ฤดูกาล โดยโครงการสามารถลดต้นทุนการขนส่ง
และสร้างรายได้ประมาณ 3,000,000 บาท/ปี  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน  
เกษตรกร 6,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,229,800 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 73/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ 
195-005 ถนนบ้านหนอง
ปิด-บ้านหนองครก   
ต าบลสันทราย  
อ าเภอพรา้ว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,007.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนแอสฟลัต์
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 4,028.00  
ตารางเมตร   

1,435,900   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรตี  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั มะมว่ง ล าไย และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,435,900 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 74/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านห้วยโจ ้ 
หมู่ที่ 8 ต าบลสบเตี๊ยะ  
เช่ือมบ้านหนองสูน หมู่ที ่1 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
อ าเภอบา้นโฮ่ง  
จังหวัดล าพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโจ้ 
หมู่ที่ 8 ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง 
กว้าง 4 เมตร หนา หนา 0.15 เมตร  
ยาว 1,135 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 4,540 ตารางเมตร (มีไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร)   

2,626,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบล 
สบเต๊ียะ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั มะมว่ง ล าไย และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,626,900 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 75/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านเด่นตะวันใต้ 
หมู่ที่ 20 (กลางทุ่งนาทราย 
- ทุ่งหมากหนุ่ม)  
ต าบลสบเตี๊ยะ  
อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร หนา  0.15 เมตร  
ยาว 875 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตร (มีไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.30 เมตร)   

2,028,400   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สบเต๊ียะ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั มะมว่ง ล าไย และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,028,400 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 76/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายข้างปา่ช้า
บ้านแพะขวาง - ถนนสาย
แยกทางหลวง 1229  
ตอนบ้านต๋ม-บา้นน้ าบุ่น 
(ชม.ถ.126-03)  
ต าบลน้ าแพร ่อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกวา้ง 4.50 
เมตร ยาว 564 เมตร หนา 0.15 เมตร   

1,457,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
น้ าแพร่พัฒนา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล รวมทั้ง
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 
ออบขาน สวนน้ าแกรนด์แคนยอน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,000 คน เกษตรกร 1,000 คน 
ผู้ประกอบการ 100 ราย นักทอ่งเที่ยว 3,000 คน 
รวมทั้งเกิดการจ้างงานในชุมชนจากการก่อสร้าง
ถนน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,457,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 77/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ซ่อมสร้างผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โดยวธิี Pavement In-
Place Recycling)  
แยกทางหลวง 1269  
ตอนบ้านต๋ม - น้ าบุ่น  
ต าบลน้ าแพร ่อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวธิี Pavement In-Place Recycling) 
แยกทางหลวง 1269 ตอนบ้านต๋ม -  
น้ าบุ่น ต าบลน้ าแพร ่อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 1.190 กโิลเมตร  
ผิวทางกวา้ง 5 เมตร   

3,126,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
น้ าแพร่พัฒนา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล และ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ 
ออบขาน สวนน้ าแกรนด์แคนยอน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 1,000 คน 
ผู้ประกอบการ 100 ราย นักทอ่งเที่ยว 3,000 คน  
รวมทั้งเกิดการจ้างงานในชุมชนจากการก่อสร้าง
ถนน 300 คน โดยคาดว่าผู้ได้รับผลประโยชน์จะมี
รายได้เพิ่มขึ้นประมาณคนละ 1,000 บาทต่อปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,126,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 78/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
ถนนสายทางบา้นนาเรือน 
หมู่ที่ 9 เช่ือมต่อหมู่ที ่7 
ต าบลกองแขก  
อ าเภอแมแ่จ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่  

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,235 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,940 ตารางเมตร 

1,937,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบลท่าผา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล ตลอดจน
เกิดการจ้างงานในชุมชนจ านวน 30 คน ท าให้
ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มและต้นทนุการขนส่ง
ประมาณ 1,100,000 บาท/ปี  กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 860 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,937,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 79/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชม.ถ.23-005 
สายทางป่าอ้อ – 
แม่ยางส้าน ต าบลท่าผา 
อ าเภอแมแ่จ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง
ท้องถิ่นขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร   

2,627,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบลท่าผา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล ตลอดจน
เกิดการจ้างงานในชุมชนจ านวน 30 คน ท าให้
ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มและต้นทนุการขนส่ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 462 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันท ี 

2,627,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 80/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ปรับปรุงผิวถนนโดยใช ้
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) หมู่ที ่1  
บ้านทุ่งอ้อ เช่ือมหมู่ที ่2 
บ้านแม่กุ้งบก ต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่  
(รหัสสายทาง ชม.ถ.190-03)  

ปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) ขนาด  
กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,047 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
6,282 ตารางเมตร 

2,098,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซ่ึงเป็นถนนที่เชื่อมโยงไปสู่สายหลัก 108 เชียงใหม่
ฮอด เป็นถนนที่มีอายุการใช้งานมากกวา่ 10 ปี  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,549 คน เกิดการ
จ้างงานในชุมชน 50 คน โดยมีรายได้จากการจา้ง
งานหมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 675,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 45 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,098,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 81/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านทุ่งอ้อ เช่ือมหมู่ที ่8 
บ้านป่าบง ต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่  
(รหัสสายทาง ชม.ถ.190-
0005)  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
4.00 เมตร ความยาว 770 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
3,080 ตารางเมตร 

1,668,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 847 คน เกิดการ 
จ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 30 คน  
โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 540,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 60 วนั)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,668,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 82/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ปรับปรุงผิวถนนโดยใช ้
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) สายหมู่ที่ 7 
บ้านท่ารวมใจ เช่ือมหมู่ที่ 6 
บ้านจ าปาลาว ต าบลสัน
กลาง อ าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่  
(รหัสสายทาง ชม.ถ.190-04)  

ปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ความยาว 460 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,300 ตารางเมตร 

779,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 675 คน เกิดการ 
จ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 20 คน  
โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 360,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 60 วนั)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

779,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 83/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก 
บ้านม่วงค า (สามแยกบ้าน
หลวง) หมู่ที่ 3 ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 368 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,472 ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ 
ด้วยแอสฟัลท์ติก บา้นม่วงค า  
(สามแยกบ้านหลวง) หมู่ที่ 3 ต าบลโป่งแยง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 368 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,472 ตารางเมตร   

428,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ 
ด้วยแอสฟัลท์ติก เพือ่ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 212 คน และ
เกษตรกร 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

428,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 84/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ 
โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก 
บ้านปงไคร้ (ถนนสายหลัก) 
หมู่ที่ 5 ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 1,680  
ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วย
แอสฟัลท์ติก บ้านปงไคร้ (ถนนสายหลัก) 
หมู่ที่  5 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
420 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร   

488,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ 
ด้วยแอสฟัลท์ติก เพือ่ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน และ
เกษตรกร 75 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

488,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 85/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ
โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติก 
บ้านปงไคร้ (ภายในหมูบ่้าน) 
หมู่ที่ 5 ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,710 ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วย
แอสฟัลท์ติก บ้านปงไคร ้(ภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 5 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,710 ตารางเมตร   

497,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ 
ด้วยแอสฟัลท์ติก เพือ่ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
เกิดรายได้จากการจา้งงานในการก่อสร้างให้กับ
ชุมชนประมาณ 497,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 100 คน และเกษตรกร 75 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 86/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโป่งแยงใน 
หมู่ที่ 1 ซอยขา้งเชียงใหม่ 
ไฮแลนด์ ต าบลโป่งแยง  
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโป่งแยงใน หมู่ที่ 1 ซอยข้าง
เชียงใหม่ไฮแลนด์ ต าบลโป่งแยง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร   

499,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 300 คน และเกษตรกร 304 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 87/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโป่งแยงนอก 
หมู่ที่ 2  
(ทางไปสะพานห้วยเสือ) 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที ่2  
(ทางไปสะพานห้วยเสือ) ต าบลโป่งแยง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร   

499,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 300 คน และเกษตรกร 470 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 88/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโป่งแยงนอก 
หมู่ที่ 2  
(ทางไปสวนนางไฮ อะตะถา) 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
900 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที ่2  
(ทางไปสวนนางไฮ อะตะถา) ต าบลโป่งแยง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร   

499,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 300 คน และเกษตรกร 470 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 89/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโป่งแยงนอก 
หมู่ที่ 2 (ซอยส านักสงฆ ์
โป่งแยงพัฒนา)  
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที ่2  
(ซอยส านักสงฆ์โป่งแยงพัฒนา)  
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร   

499,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรเช่น ข้าว ข้าวโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 300 คน และเกษตรกร 470 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียนใน
ชุมชน ประมาณ 180,000 บาท (ประมาณการจาก
ค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 30 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 90/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านม่วงค า  
หมู่ที่ 3 (ทางไปบวกเขียด) 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านม่วงค า หมู่ที ่3 (ทางไปบวกเขียด) 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร   

499,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน และ
เกษตรกร 212 คน เกิดการจา้งงานในชุมชนเพื่อใช้
ในการก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้าง
งานหมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 91/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ทางหลวงชนบท 
หมายเลข ชม.4399  
สายทางบ้านสันเกีย๋ง -  
บ้านห้วยริน ต าบลช่างเค่ิง 
อ าเภอแมแ่จ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร   

339,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารสว่น
ต าบลช่างเค่ิง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล รวมทั้งเกิดการจ้าง
งานในชุมชนในการก่อสร้างถนนจ านวน 200 คน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 8,127 คน และ
เกษตรกร 1,500 คน ผู้ประกอบการ 150 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนนิการได้ทันที   

339,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 92/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชม.ถ.107-0003 
สายทางบ้านพร้าวหนุ่ม - 
บ้านบนนาใหม ่ 
ต าบลช่างเค่ิง  
อ าเภอแมแ่จ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 850 เมตร  
หนา 0.05 เมตร   

1,377,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่างเค่ิง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อ
ความปลอดภยัในการสัญจรของประชาชน และ
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล  รวมทั้งเกดิการจ้าง
งานในชุมชนในการก่อสร้างให้กับชุมชนจ านวน 
200 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,200 คน 
และเกษตรกร 300 คน ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,377,000 

91 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชม.ถ.107-0007 
สายทางบ้านทุ่งยาว -  
บ้านแม่มิงค์ ต าบลช่างเค่ิง 
อ าเภอแมแ่จ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,006 เมตร  
หนา 0.05 เมตร   

1,453,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่างเค่ิง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อ
ความปลอดภยัในการสัญจรของประชาชน และ
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล รวมทั้งเกิดการ 
จ้างงานในชุมชนในการก่อสร้างถนนจ านวน  
200 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,200 คน 
และเกษตรกร 300 คน ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,453,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 93/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข  
ชม.ถ.107-0015 สายทาง
สะพานแม่อวม -  
ปากทางถนนแมแ่จ่ม  
แม่นาจร 1088  
ต าบลช่างเค่ิง  
อ าเภอแมแ่จ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร   

478,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่างเค่ิง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล รวมทั้งเกิดการ 
จ้างงานในชุมชนในการก่อสร้างถนนจ านวน  
200 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 8,127 คน 
และเกษตรกร 1,500 คน ผู้ประกอบการ 150 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

478,000 

93 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชม.ถ.107-0005 
สายทางบ้านพร้าวหนุ่ม - 
บ้านบนนา ต าบลช่างเค่ิง 
อ าเภอแมแ่จ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร  
หนา 0.05 เมตร   

733,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่างเค่ิง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อ
ความปลอดภยัในการสัญจรของประชาชน และ
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล รวมทั้งเกิดการ 
จ้างงานในชุมชนในการก่อสร้างถนนจ านวน  
200 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1200 คน 
และเกษตรกร 300 คน ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันท ี  

733,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 94/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 6  
(สายทุ่งไผ่) หมู่ที่ 1  
บ้านสันทรายทา่ช้าง  
ต าบลสันทราย อ าเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 665.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 1,995.00  
ตารางเมตร    

1,170,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลสัน
ทรายมหาวงศ์   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น พืชผักและล าไย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในต าบลสันทราย 
และเกษตรกร 356 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,170,000 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเลียบ 
ล าเหมืองห่าง 12-4-2  
หมู่ที่ 12-4-2 บา้นต้นผึ้ง -
บ้านศรีดอนชัย - บา้นป่าสา 
ต าบลสันทราย อ าเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 4,200.00 ตารางเมตร    

2,480,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันทรายมหาวงศ์   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น พืชผัก
และล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนใน 
ต าบลสันทราย และเกษตรกร 964 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,480,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 95/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 6  
(เหนือโรงเรียนวัดศรีดอนชัย) 
หมู่ที่ 4 บ้านศรีดอนชยั 
ต าบลสันทราย อ าเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ปริมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 1,200 เมตร  

700,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันทรายมหาวงศ์   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น พืชผักและล าไย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในต าบลสันทราย 
340 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

700,000 

97 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(Over lay) สายทาง 
บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6  
ต าบลแม่ก๊า  
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(Over lay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที ่6 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 479.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,395 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
ก าหนด   

888,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ก๊า   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 204 ครัวเรือน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียนใน
ชุมชน ประมาณ 180,000 บาท (ประมาณการจาก
ค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 30 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

888,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 96/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านแม่ก๊า หมู่ที ่12  
เช่ือมบ้านสันโป่ง หมู่ที ่1 
ต าบลแม่ก๊า  
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านแม่ก๊า หมู่ที ่12 เช่ือมบ้านสันโป่ง 
หมู่ที่ 1 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 1,447.00  เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,788 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนทีก่ าหนด   

2,530,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ก๊า   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 288 ครัวเรือน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
30 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียนใน
ชุมชน ประมาณ 810,000 บาท (ประมาณการจาก
ค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 90 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,530,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 97/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) ซอย 1  
บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3  
ต าบลแม่ก๊า  
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(Over lay) ซอย 1 บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 578.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,312 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ก าหนด   

866,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ก๊า   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 267 ครัวเรือน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียนใน
ชุมชน ประมาณ 180,000 บาท (ประมาณการจาก
ค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 30 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

866,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 98/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าวัดป่าแงะ  

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัด
ป่าแงะ หมู่ที ่4 ต าบลออนใต้  
อ าเภอสันก าแพง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าวัดป่าแงะ ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร   

1,560,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลออนใต้   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างสะพานเพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,450 คน 
เกษตรกร 1,550 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้จากการจ้าง
งานหมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 405,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 45 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,560,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 99/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ก่อสร้างสะพานขา้มล าน้ า
แม่ผาแหน จ านวน 2 จุด 

ก่อสร้างสะพานขา้มล าน้ าแม่ผาแหน 
จ านวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บา้นแม่ผาแหน 
ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง  
จุดที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร  
สูง 3.00  เมตร    

2,710,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลออนใต้   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างก่อสร้างสะพานเพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ขา้ว ข้าวโพด พืชผกั และ
ผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
2,630 คน เกษตรกร 1,780 คน เกิดการจ้างงาน
ในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้
จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ 
540,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรงวันละ 
300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 60 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,710,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 100/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

102 ปรับปรุงผิวทางจราจร 
แบบ Over Lay  
ด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสาย ชม.ถ 125-0001 
ช่วงหมู่ 5 เช่ือม หมู่ 4 
ต าบลน้ าบ่อหลวง  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Over Lay 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย  
ชม.ถ 125-0001 ช่วงหมู่ 5 เช่ือม หมู ่4 
ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันปา่ตอง  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร 

1,493,722   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าบ่อหลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 
928 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 540,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 60 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,493,722 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 101/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ปรับปรุงผิวทางจราจร 
แบบ Over Lay  
ด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสาย ชม.ถ 125-0001 
หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1  
ต าบลน้ าบ่อหลวง   
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,160 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Over Lay  
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย  
ชม.ถ 125-0001 หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1  
ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันปา่ตอง  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
4,160 ตารางเมตร 

1,553,470   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าบ่อหลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น พืชผักและข้าว กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน จ านวน 319 คน เกิดการจา้งงานใน
ชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้
จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ 
540,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรงวันละ 
300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 60 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,553,470 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 102/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 ปรับปรุงผิวทางจราจร 
แบบ Over Lay  
ด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสาย ชม.ถ 125-0001 
หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าบ่อหลวง 
ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 555 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 3,052.50 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Over Lay  
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย  
ชม.ถ 125-0001 หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าบ่อหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 555 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 3,052.50 
ตารางเมตร 

1,154,622   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าบ่อหลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวทางจราจร เพือ่ความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น พืชผกัและขา้ว กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 357 คน เกิดการจ้างงานใน
ชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้
จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ 
540,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรงวันละ 
300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 60 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,154,622 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 103/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 เสริมผิวลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายหมู่ที ่4  
เช่ือมหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 
ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 6,800 ตารางเมตร                  

2,821,300   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ทา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เพือ่ความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,231 คน เกิดการจา้งงานในชุมชนเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้จากการจ้าง
งานหมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 810,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 90 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,821,300 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 104/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนซอย 1 บา้นป่านอต 
หมู่ที่ 5 เช่ือมหมู่ที ่6  
บ้านดอนชัย ต าบลแม่ทา 
อ าเภอแมอ่อน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (AC)  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,260 ตารางเมตร                  

1,350,900   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ทา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
ความปลอดภยัในการสัญจรของประชาชน และ
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 883 คน เกิดการจ้างงานในชมุชนเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้จากการ 
จ้างงานหมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 540,000 
บาท (ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาท 
ต่อวัน ระยะเวลา 60 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,350,900 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 105/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
คอนกรตีเสริมเหล็ก  
(ต่อจากเดิม) บา้นโป่งนก 
หมู่ที่ 7 ต าบลแม่คะ  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

ก่อสร้างคลองส่งน้ า ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 440.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร  

2,650,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่คะ    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพื่อระบายใช้เพื่อ
การเกษตร และป้องกันอุทกุภยั โดยมีพชืผลทาง
การเกษตรที่ได้รับประโยชน์เช่น ขา้ว ขา้วโพด  
และสามารถสร้างเพิ่มรายได้ประมาณ  
500,000 บาท/ปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
821 คน เกษตรกร 354 คน เกิดการจา้งงานใน
ชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้
จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ 
1,620,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรงวันละ 
300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 180 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,650,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 106/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านธิ  
หมู่ที่ 8  
เชื่อมวัดดอยเวียงน้อย  
บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11  
ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร 
หนา 0.15 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,732 
ตารางเมตร  

1,400,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่คะ    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล และเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียววัดเวียงน้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,229 คน และ
เกษตรกร 281 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,400,000 

109 ปรับปรุงเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์คอนกรีต  
ถนนสายซอย 2  
ชุมชนบ้านปง 1 หมู่ที่ 7 
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่   

ปรับปรุงเสรมิผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  
ถนนสายซอย 2 ชุมชนบ้านปง 1 หมู่ที่ 7  
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร ยาว 390.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร     

627,300   เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

  เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล ท าให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 ต่อป ี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน หมู่บา้นปงจ านวน 
801 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

627,300 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 107/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสายซอย 7 
ชุมชนบ้านปง 2 หมู่ที ่7 
ต าบลอินทขิล  
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายซอย 7 ชุมชนบา้นปง 2 หมู่ที ่7  
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 205.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร     

548,700   เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

  เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 5 ตอ่ปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
ผู้ประกอบการ ในหมู่บา้นปง 2 จ านวน 664 คน 
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

548,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 108/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสาย
ทางเข้าฌาปนสถาน  
ชุมชนม่วงค า 2 -  
ชุมชนท่าต้นปุย  
ต าบลอินทขิล  
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายทางเข้าฌาปนสถาน  
ชุมชนม่วงค า  2 - ชุมชนท่าต้นปยุ  
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 283.00  เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,132.00 ตารางเมตร     

732,500   เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

  เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน เป็นเส้นทางไปฌาปนสถาน
และเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท าให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 ต่อป ี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ผู้ประกอบการ 
จ านวน 668 ราย เกิดการจา้งงานในชุมชนเพื่อใช้
ในการก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้จากการจ้าง
งานหมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 270,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

732,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 109/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

112 ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายชุมชนหนองออน 3  
หมู่ที่ 10 ต าบลอินทขิล 
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายชุมชนหนองออน 3 หมู่ที่ 10 
ต าบลอินทขิล  อ าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,206.50 ตารางเมตร     

896,800   เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

  เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล ท าให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม รอ้ยละ 5 ต่อปี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ผู้ประกอบการ 
จ านวน 952 ราย เกิดการจา้งงานในชุมชนเพื่อใช้
ในการก่อสร้าง 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

896,800 

113 ปรับปรุงเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์คอนกรีต  
ถนนสายชุมชนหนองบัว 1 
หมู่ที่ 6 ต าบลชอ่แล  
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  
ถนนสายชุมชนหนองบัว 1 หมู่ที่ 6  
ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ยาว 518.00  เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,072.00 ตารางเมตร     

833,100   เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

  เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเสริมผิวทาง เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และ
ผลไม้ตามฤดูกาล ท าใหป้ระชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 5 ตอ่ปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน ผู้ประกอบการ จ านวน 376 ราย  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

833,100 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 110/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 146.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 584 
ตารางเมตร  
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย
ใหม่ อ าเภอศรีสวัสดิ์  
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองจ๊อม 
อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 584  
ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย
ใหม่ อ าเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7  
ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่)  

342,000   เทศบาลเมืองแม่โจ ้    เทศบาลเมืองแม่โจ ้  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน  
โดยเกิดรายได้จากการจ้างงาน 102,600 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

342,000 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 177.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 708 
ตารางเมตร  
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 
1 หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 708 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 1  
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่)  

413,000   เทศบาลเมืองแม่โจ ้    เทศบาลเมืองแม่โจ ้  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน  
โดยเกิดรายได้จากการจ้างงาน 123,900 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

413,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 111/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมตีเส้น
จราจรขนาดกว้าง 3.00 - 
4.00 เมตร ยาว 280.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 1,000  
ตารางเมตร พร้อมยกและ
เปลี่ยนฝาบ่อพกัที่ช ารุด 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน
ซอยบ้านลุงไมล์ หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองจ๊อม  
อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 
เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
1,000 ตารางเมตร พร้อมยกและเปลี่ยนฝา
บ่อพักที่ช ารุด (สถานทีก่่อสร้างบริเวณถนน
ซอยบ้านลุงไมล์ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองจ๊อม 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 

740,000   เทศบาลเมืองแม่โจ ้    เทศบาลเมืองแม่โจ ้  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ขา้ว ข้าวโพด พืชผกั และ
ผลไม้ตามฤดูกาล  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

740,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 112/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

117 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 5 ฐาน 
(ระยะเวลาอบรม 8 วัน) รวม 750 ราย  
ฐานที่ 1 เร่ืองเล่าของหลานในครัวของยา่ 
เรียนรู้ด้านกาแฟ อาหาร เบเกอรี่  
(อบรม 2 วัน รุ่นละ 30 คน รวม 150 คน 
งบประมาณรุ่นละ 120,000 บาท) 
ฐานที่ 2 เกษตรสุขสันต์ แบ่งปันสุขภาพ 
เป็นการฝึกอบรมท าเกษตรอินทรีย์และ
เล้ียงปลานิลในกระชัง  
(อบรม 1 วัน รุ่นละ 30 คน รวม 150 คน 
งบประมาณรุ่นละ 80,000 บาท)  
ฐานที่ 3 สุขสันต์ในสวนม่วนล้ าเทคโนโลยี 
การฝึกท า Smart Farm  
(อบรม 2 วัน รุ่นละ 30 คน รวม 150 คน 
งบประมาณรุ่นละ 150,000 บาท 
ฐานที่ 4 อาชพีสร้างสรรค์ มุ่งมั่นมีงานท า 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การฝึกท าลายค า
น้ าแต้ม การเพ้นท์กระเป๋าผา้ การท า 
ดอกไม้ไหว การท าจั๋งโก๋  
(อบรม 2 วัน รุ่นละ 30 คน รวม 150 คน 
งบประมาณรุ่นละ 120,000 บาท)  
ฐานที่ 5 ออมทรัพย์ ออมสุข อบรมเรื่อง
การออมเงินและท าบัญชี  
(อบรม 1 วัน รุ่นละ 30 คน รวม 150 คน 
งบประมาณรุ่นละ 30,000 บาท)  
งบประมาณ แบ่งเป็น  
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 0.36 ล้านบาท  
2. ค่าใช้สอย 0.424 ล้านบาท  
3. ค่าวัสด ุ1,674,000 บาท โดยมีค่าวัสดุ
อบรม เฉลี่ย 2,232 บาท/ราย  

2,500,000   เทศบาลเมืองแม่โจ ้    เทศบาลเมืองแม่โจ ้  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการ
อบรม เพื่อฝึกทกัษะอาชีพในสินค้าประเภท 
อาหารเครื่องดื่ม เกษตร หัตถกรรม ให้แก่
ประชาชน 19 ชุมชน ในเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จ านวน 750 คน โดยมีทั้งกลุ่มสตรีแม่บา้น 
วิสาหกจิชุมชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 113/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบา้นล้อง  
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
สายบ้านลอ้ง หมู่ที่ 1 ต าบลแม่แวน  
อ าเภอพรา้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร   

2,072,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่แวน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ขา้ว ข้าวโพด พืชผกั และ
ผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,895 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,072,000 

119 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบา้นร่มเกล้า 
หมู่ที่ 10 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
สายบ้านร่มเกลา้ หมู่ที ่10 ต าบลแมแ่วน 
อ าเภอพรา้ว  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
641.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,564.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
457.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,285.00 ตารางเมตร  

1,892,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่แวน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ขา้ว ข้าวโพด พืชผกั และ
ผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,895 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,892,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 114/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเดิม โดยการเสริม
ผิวถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
ขนาดหนา 0.05 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง  
แบบเลขที่ ท.1-03 ซอย 13 
หมู่ที่ 12 บ้านหางแคว 
เช่ือมถนนหน้าวัดปา่กลว้ย 
หมู่ที่ 13 บ้านปา่กลว้ย 
ต าบลท่าวังตาล  
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่                                                    

ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเดิม  
โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โอเวอร์เลย์) ขนาดหนา 0.05 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรอื 
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐาน  
กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-03    

1,517,400   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ท่าวังตาล    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรตีเดิม  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล เกิดการ 
จ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 30 คน  
โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 540,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 60 วนั)   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,895 เกษตรกร 
100 คน ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,517,400 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 115/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดหนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 630.00 
ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง 
แบบเลขที่ ท.1-01 ซอย 1 
บ้านป่าเปอะ หมู่ที ่2  
ต าบลท่าวังตาล  
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่                                                            

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 630.00 ตารางเมตร  
ตามแบบ มาตรฐานกรมการปกครอง  
แบบเลขที่ ท.1-01    

312,800   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ท่าวังตาล    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 180,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 30 วัน) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
858 คน ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

312,800 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 116/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

122 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน
เดิม โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โอเวอร์เลย์)  
ขนาดหนา 0.05 เมตร 
จ านวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 232.00 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 117.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,628 
ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง 
แบบเลขที่ ท.1-03 ซอย 3 
บ้านช้างค้ า หมู่ที ่11  
ต าบลท่าวังตาล  
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่  

ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
ขนาดหนา 0.05 เมตร จ านวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 232.00 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 117.00 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,628 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง แบบเลขที่ ท.1-03  

529,300   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ท่าวังตาล    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม ด้วยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,068 คน เกิดการจา้งงานในชุมชนเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้าง 50 คน โดยมีรายได้จากการจ้าง
งานหมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 300,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 20 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

529,300 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 117/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

123 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน
เดิม โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โอเวอร์เลย์)  
ขนาดหนา 0.05 เมตร 
จ านวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 168.00 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,022 
ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง 
แบบเลขที่ ท.1-03 ซอย 4 
บ้านช้างค้ า หมู่ที ่11  
ต าบลท่าวังตาล  
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่  

ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการ 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
ขนาดหนา 0.05 เมตร จ านวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 168.00 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 70.00 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,022 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง แบบเลขที่ ท.1-03 

332,200   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ท่าวังตาล    

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม ด้วยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด 
พืชผัก และผลไม้ตามฤดกูาล เกิดการจา้งงานใน
ชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้
จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ 
180,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรงวันละ 
300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 20 วัน) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,068 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

332,200 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 118/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

124 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
สายทางบ้านต้นผึ้ง -  
บ้านสันพระเจ้างาม -  
บ้านสันช้างมูบ  
ช่วงข้ามล าน้ าโฮม  
บ้านสันพระเจ้างาม หมู่ที่ 5 
ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านต้นผึ้ง – บ้านสันพระเจา้งาม -
บ้านสันช้างมูบ ชว่งข้ามล าน้ าโฮม  
บ้านสันพระเจ้างาม หมู่ที่ 5 ต าบลต้นเปา 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 

1,697,174   เทศบาลเมืองต้นเปา     เทศบาลเมืองต้นเปา   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างก่อสร้างสะพานเพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
1,611 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที    

1,697,174 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยข้าง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะใหม่เอี่ยม 
บ้านสันมะฮกฟา้ หมู่ที ่7 
ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยข้างพิพธิภัณฑ์ศิลปะใหม่เอี่ยม  
บ้านสันมะฮกฟา้ หมู่ที ่7  ต าบลต้นเปา 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

500,000   เทศบาลเมืองต้นเปา     เทศบาลเมืองต้นเปา   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และเช่ือมโยงแหลง่ท่องเท่ียว
ได้แก่ พิพธิภัณฑ์ศิลปะใหม่เอี่ยมบ้าน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,050 คน 
และนักท่องเที่ยว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 119/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 5  
บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2  
ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
กว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.05 เมตร  
ยาว 251 เมตร 

456,000   เทศบาลเมืองต้นเปา     เทศบาลเมืองต้นเปา   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนเพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน รวมทั้งเกิดการจ้างงานใน
ชุมชนในการก่อสร้างถนน จ านวน 50 คน และ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้แก ่พิพธิภัณฑ์ศิลปะ
ใหม่เอี่ยมบ้าน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 
4,011 คน และนักท่องเที่ยว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

456,000 

127 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
รูปตัวยู แบบมีฝาปิด
คอนกรีตเหล็ก  
ชม.ถ.18-001 บ้านต้นเปา - 
บ้านสันต้นม่วง  
ช่วงหน้าวัดต้นเปา หมู่ที่ 1  
ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตวัยู แบบมีฝาปิด
คอนกรีตเหล็ก ชม.ถ.18-001 บ้านต้นเปา - 
บ้านสันต้นม่วง ช่วงหนา้วัดต้นเปา หมู่ที ่1 
ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

440,000   เทศบาลเมืองต้นเปา     เทศบาลเมืองต้นเปา   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างรางระบายน้ า เพือ่ความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ขา้ว ข้าวโพด พืชผกั และ
ผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งเกิดการจ้างงานในชุมชน
ในการก่อสร้างถนน จ านวน 50 คน   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 1,849 คน  
และนักท่องเที่ยว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

440,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 120/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 19  
บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8  
ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 
บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม ่

500,000   เทศบาลเมืองต้นเปา     เทศบาลเมืองต้นเปา   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
รรวมทั้งเกิดการจ้างงานในชุมชนในการก่อสร้าง
ถนน จ านวน 50 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
และเกษตรกร จ านวน 3,179 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 

129 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
หมู่ที่ 1 บ้านหัวหลิม  
ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay 
บริเวณส่ีแยกวัดใหมธ่รรมชัยญาราม  
(วัดหัวหลิม) ถึงบริเวณวัดหวัฝายเขตติดต่อ
ต าบลหนองช้างคืน อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,470 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,913.42 ตารางเมตร  

2,435,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ท่ากวา้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และขนส่ง
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้
ตามฤดูกาล รวมทั้งเช่ือมโยงการท่องเท่ียว  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 100 คน และผู้ประกอบการ 20 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,435,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 121/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

130 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
หมู่ที่ 4 บ้านรอ้งเดื่อ  
ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay 
บริเวณส่ีแยกแดนเมือง ถึงเขตติดต่อ 
บ้านล่ามช้าง ต าบลประตูป่า  
อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 349 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,426.50 ตารางเมตร  

580,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ท่ากวา้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และขนส่ง
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้
ตามฤดูกาล รวมทั้งเช่ือมโยงการท่องเท่ียว   
กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 100 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

580,000 

131 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรโดยการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ 
Over lay ซอย 3 หมู่ที ่5 
บ้านในแคว ต าบลท่ากว้าง 
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 387 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,589.10 ตารางเมตร   

646,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ท่ากวา้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และขนส่ง
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้
ตามฤดูกาล รวมทั้งเช่ือมโยงการท่องเท่ียว   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน และ
เกษตรกร 100  คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

646,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 122/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสสายทาง ชม.ถ80-006 
จากสายบ้านสันพระเนตร 
หมู่ที่ 4 ถึงสาย บ้านทา่ทุ่ม 
หมู่ที่ 7 ต าบลสันพระเนตร 
อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตกว้าง 4 - 7 เมตร ยาวรวม 
ไม่น้อยกวา่ 2,160 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,485 ตารางเมตร   

3,500,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
สันพระเนตร   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และขนส่งสนิค้าเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
โดยคาดวา่สามารถลดรายจ่ายในการชนส่งร้อยละ 
3.5 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 10,000 คน และ
เกษตรกร 50 คน และผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

3,500,000 

133 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้านแม่เตี๊ยะ
ใต้ หมู่ที่ 7 ต าบลดอยแก้ว 
จ านวน 3 ช่วง 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านแม่เตี๊ยะใต้ หมู่ที ่7 ต าบลดอยแก้ว 
จ านวน 3 ช่วง 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.5 เมตร ยาว 283 เมตร 
หนา 0.05 เมตร   
ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร ยาว 873 เมตร  
หนา 0.05 เมตร   

3,438,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ดอยแกว้   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนน เพื่อความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 350 คน และ
เกษตรกร 350 คน และผู้ประกอบการ 350 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

3,438,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 123/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18  
เลียบล าเหมืองไม้ตาล 
ต าบลช่างเค่ิง  
อ าเภอแมแ่จ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลีย่ 
ไม่น้อยกวา่ 556.00 ตารางเมตร 

341,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลแมแ่จ่ม   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน และ
เกษตรกร 87 คน และผู้ประกอบการ 1 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

341,000 

135 เสริมผิวถนนคอนกรีต 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่แจ่ม 
อ าเภอแมแ่จ่ม  

เสริมผิวถนนคอนกรีตด้วย 
แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต   
จุดที่ 1 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร   
จุดที่ 2 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
410.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,460.00  
ตารางเมตร 

1,264,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลแมแ่จ่ม   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนน เพื่อความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,264,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 124/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

136 เสริมผิวถนนคอนกรีตด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 12 ต าบลแมแ่จ่ม 
อ าเภอแมแ่จ่ม 

เสริมผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 4,480.00 
ตารางเมตร   

1,722,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลแมแ่จ่ม   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการสริมผิวถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 87 คน และผู้ประกอบการ 1 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,722,000 

137 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านดอนปีน - หว้ยไซ 
บริเวณบ้านดอนปีน หมู่ 5 
และหมู่ที่ 6 บ้านปา่ไผ่เหนือ 
ต าบลแช่ช้าง  
อ าเภอสันก าแพง 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สาย บ้านดอนปีน - หว้ยไซ 
บริเวณบ้านดอนปีน หมู่ 5 และหมู่ที่ 6 
บ้านป่าไผ่เหนือ ต าบลแช่ช้าง   

3,310,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแช่ช้าง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,966 คน และ
เกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที    

3,310,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 125/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านเกาะหลวง 
หมู่ที่ 1 ต าบลโปงทุ่ง  
อ าเภอดอยเต่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรรวม 
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.25 เมตร  

497,537   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปงทุ่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร  
1,287 คน และผู้ประกอบการ 1 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

497,537 

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านสันบ่อเย็น 
หมู่ที่ 2 ต าบลโปงทุ่ง  
อ าเภอดอยเต่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรรวม 
ไม่น้อยกวา่ 630 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.25 เมตร  

497,537   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปงทุ่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร  
295 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

497,537 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 126/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านหนองเม็น 
หมู่ที่ 3 ต าบลโปงทุ่ง  
อ าเภอดอยเต่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรรวม 
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.25 เมตร   

267,517   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปงทุ่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร  
467 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที    

267,517 

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านโปง หมู่ที่ 4 
ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม 
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.25 เมตร  

497,537   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปงทุ่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร  
424 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

497,537 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 127/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านโปงทุ่ง  
หมู่ที่ 5 ต าบลโปงทุ่ง  
อ าเภอดอยเต่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม 
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.25 เมตร  

497,537   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปงทุ่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร  
853 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

497,537 

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านง้ิวสูง หมู่ที่ 6 
ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรรวม 
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.25 เมตร  

497,537   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปงทุ่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร 904 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

497,537 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 128/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านกองวะ  
หมู่ที่ 7 ต าบลโปงทุ่ง  
อ าเภอดอยเต่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม 
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง  
ข้างละ 0.25 เมตร  

497,537 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปงทุ่ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัย 
ในการสัญจรของประชาชน และขนส่งสนิค้าเกษตร
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร 414 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

497,537 

145 เสริมผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โอเวอร์เลย์) ถนนท้องถิ่น
หมายเลข (ชม.ถ 150-003) 
ถนนสาย 5 แยก หมู่ที ่4 
บ้านป่าจู ้เช่ือมหมู่ที ่3  
บ้านสันคะยอม  
ต าบลมะขามหลวง  
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โอเวอร์เลย์) ขนาด กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 850 เมตร ตามแบบแปลนที่ก าหนด   

1,606,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมะขามหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเสริมผิวถนน เพื่อความปลอดภัย 
ในการสัญจรของประชาชน และขนส่งสนิค้าเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,939 คน และ
เกษตรกร 1,647 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,606,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 129/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

146 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay) ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ.130-06  
(สายทางบ้านสันกอเก็ต - 
บ้านดงป่าง้ิว) หมู ่10  
ต าบลบ้านกลาง  
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงผิวทาง กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 967.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 3,868.00 
ตารางเมตร 

1,536,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเวียงท่ากาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1000 คน เกษตรกร 
50 คน และผู้ประกอบการ 50 ราย   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,536,000 

147 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay) ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ.130-07  
(สายทางบ้านสันกอเก็ต) 
หมู่ 10 ต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงผิวทาง กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 499.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,996.00 
ตารางเมตร 

799,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเวียงท่ากาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1000 คน เกษตรกร 
50 คน และผู้ประกอบการ 10 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

799,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 130/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

148 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay) ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ.130-08  
(สายทางบ้านสันกอเก็ต - 
บ้านใหม่สามหลัง) หมู ่10 
ต าบลบ้านกลาง  
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 386.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,544.00 
ตารางเมตร 

621,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเวียงท่ากาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน เกษตรกร 
50 คน และผู้ประกอบการ 10 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

621,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 131/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

149 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
(Over lay) ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ.79-004 และ
(แยก ทล 108 ตอนบ้าน
เบ้อ - แยก ทล 121  
กาดผักหวาน)  
จ านวน 2 ช่วง 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (Over lay) ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิน่ 
ชม.ถ.79-004 (แยก ทล 108 ตอนบ้านเบ้อ 
- แยก ทล 121 กาดผักหวาน)   
จ านวน 2 ช่วง ปริมาณงาน   
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 – 0+042 ผิวทาง
กว้าง 4.00 เมตร แอสฟัลต์คอนกรีตหนา 
0.05 เมตร ยาว 42.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 168.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+284 – 1+350 ผิวทาง
กว้าง 5.00 เมตร แอสฟัลต์คอนกรีตหนา 
0.05 เมตร ยาว 1,066.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,330.00 ตารางเมตร 
พร้อมพื้นที่ไหล่ทางและทางร่วมทางแยก 
377.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 5,875.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลสันผักหวาน) ก่อสรา้ง 
ณ บ้านเบ้อ (แยก ทล 108 ตอนบา้นเบอ้ - 
แยก ทล 121 กาดผกัหวาน) หมู่ที่ 5  
ต าบล สันผักหวาน อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

2,321,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
สันผักหวาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3724 คน และ
ผู้ประกอบการ 25 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,321,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 132/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

150 ส่งเสริมและพัฒนาการ 
ต่อยอด ในการเพิ่มผลผลิต 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูปผลผลิตบ้านท้าวผาย ู

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด  
1. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
เห็ดหอมและหมยูอเห็ดหอม  
2. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้วเกรียบ
เห็ด และผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด  
3. หลักสูตรการพัฒนาเห็ดสามรสและ
น้ าพริกเห็ด  
4. หลักสูตรด้านการวางแผนด้านการตลาด
และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
หลักสูตรด้านการจ าหน่ายสินค้าผ่าน 
สื่อออนไลน ์ 
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800 บาท 
- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
12,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 18,000 บาท  
ค่าป้าย 500 บาท 
- ค่าครุภัณฑ์ 257,520 บาท  ได้แก ่ 
เครื่องสับผสม เครื่องปั้นลูกชิ้น เครื่องบดเห็ด 
เครื่องซีลสุญญากาศ เครื่องหั่นข้าวเกรียบ 
เครื่องตีแป้ง เครื่องอบ เครื่องชั่ง ตู้แช่เย็น 
เตาอบ ถาด เป็นต้น  

316,820 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
สันผักหวาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
และจัดหาปัจจยัการผลิต โดยการอบรมและจัดหา
ครุภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณพ์บ้านทา้วผายู และ
ประชาชนผู้สนใจในต าบลสันผักหวาน จ านวน  
30 คน เพิ่มรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านท้าวผายูเป็น 540,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2565 จากเดิม 180,000 บาท  
ในปีงบประมาณ 2564 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

316,820 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 133/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

151 ส่งเสริมและพัฒนา 
การต่อยอดในการเพิ่มผลผลิต 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรบ้านต้นง้ิว 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า  
1. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ทองม้วนและข้าวแต๋นสมุนไพร  
2. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้วเกรียบ
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผา  
3. หลักสูตรการ พัฒนาออกแบบพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ และหลกัสูตรด้านการวางแผน
ด้านการตลาด  
4. หลักสูตรด้านการจ าหน่ายสินค้าผ่าน 
สื่อออนไลน ์
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800 บาท 
- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 14,500 บาท 
- ค่าป้าย 500 บาท 
- ค่าครุภัณฑ์ 247,900 บาท ได้แก่  
เตาทองม้วน เตาอบ เครื่องชีลสุญญากาศ 
เครื่องซีลถุง เตาแก๊ส เครื่องบดกล้วย 
เครื่องปั่นผลไม้ โต๊ะ ถาด ซึ้งนึ่ง กระทะ  
เป็นต้น 

301,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
สันผักหวาน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
และจัดหาปัจจยัการผลิต โดยการอบรมและจัดหา
ครุภัณฑ์  กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชกิกลุม่วิสาหกจิ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้นง้ิว 
และประชาชนผู้สนใจในต าบลสันผักหวาน จ านวน 
25 คน เพิ่มรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้นง้ิว 
เป็น 360,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565  
จากเดิม 140,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

301,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 134/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

152 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่แพง หมู่ที่ 3  
ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพรา้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่นอ้ย
กว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร   

482,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลแมป่ั๋ง   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน  เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
มะม่วง ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 
คน และเกษตรกร 4,000 คน เกิดการจา้งงานใน
ชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 10 คน โดยมีรายได้
จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ 
270,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรงวันละ 
300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 90 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

482,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 135/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

153 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเฉลิมราช หมู่ที ่13 
ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพรา้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่นอ้ย
กว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร   

482,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลแมป่ั๋ง   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น มะม่วง ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,000 คน และเกษตรกร 4,000 คน เกิดการจ้าง
งานในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 10 คน  
โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 270,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 90 วนั) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

482,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 136/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

154 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยงู ต าบลแม่ปั๋ง - 
บ้านห้วยบงใต้  
ต าบลเขื่อนผาก  
อ าเภอพรา้ว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่นอ้ย
กว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร   

482,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลแมป่ั๋ง   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น มะม่วง ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,000 คน และเกษตรกร 4,000 คน เกิดการจ้าง
งานในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 10 คน  
โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 270,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 90 วนั) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

482,000 

155 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันติสุข หมู่ที ่14 
ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพรา้ว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่นอ้ย
กว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร   

482,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลแมป่ั๋ง   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น มะม่วง ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,000 คน และเกษตรกร 4,000 คน เกิดการจ้าง
งานในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 10 คน  
โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 270,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 90 วนั) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

482,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 137/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

156 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านประดู่ หมู่ที ่2  -  
บ้านทุ่งบวกขา้ว หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพรา้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่นอ้ย
กว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร   

482,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลแมป่ั๋ง   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น มะม่วง ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,000 คน และเกษตรกร 4,000 คน เกิดการจ้าง
งานในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 10 คน  
โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 270,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 90 วนั) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

482,000 

157 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโป่งบัวบาน หมู่ที่ 11 - 
อ่างเก็บน้ าบา้นแม่แพง  
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ปั๋ง  
อ าเภอพรา้ว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่นอ้ย
กว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร   

482,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลแมป่ั๋ง   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น มะม่วง ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,000 คน และเกษตรกร 4,000 คน  เกิดการจา้ง
งานในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 10 คน  
โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 270,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 90 วนั) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

482,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 138/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

158 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังวัดปูคา
เหนือ กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 
ตารางเมตร สถานที่
ด าเนินการ ถนนสายหลัง 
วัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5  
ต าบลแม่ปูคา  
อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร    

2,827,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลแมปู่คา  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนน เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และขนส่งสนิค้าเกษตร 
เช่น มะม่วง ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,800 คน  เกิดการจ้างงานในชุมชนเพือ่ใช้ในการ
ก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 828,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 92 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,827,900 

159 ก่อสร้างลานคอนกรีต 
เสริมเหล็กอเนกประสงค์ 
และถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในพื้นที่อาคาร
รวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตร (โครงการเกษตร
ยั่งยืนแม่วากโมเดล)  
บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6  
ต าบลแม่นาจร  
อ าเภอแมแ่จ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร และกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 440.00 
ตารางเมตร   

646,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่นาจร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนน เพื่อให้ในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ช้าวและพืชผัก และให้ในการตากผลผลติ  
ผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

646,900 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 139/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

160 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
การท่องเท่ียว  

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางหมู่ที่ 11 บ้านท่ายาวต าบลปา่ไผ่  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 718.00 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,308.00 ตารางเมตร 
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.30 
เมตร (ตามแบบที่เทศบาลก าหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

2,439,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลปา่ไผ่   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน  
13,000 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 30 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 828,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 92 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,439,000 

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่กอน  
หมู่ที่ 2 (ซอยขา้งวัด 
กอนสุทธาวาส)  
ต าบลทุ่งข้าวพวง  
อ าเภอเชียงดาว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกวา่ 666.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ย ทั้งสองขา้ง 
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่  

442,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง   

2) ภาคประชาสังคม
เครือข่ายภาค

ประชาชน  
ภาคเอกชน  

กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผูด้้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,466 คน และ
เกษตรกร 950 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

442,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 140/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่กอน  
หมู่ที่ 2 (ทางเข้าหย่อมบา้น
กะเหรี่ยง ต าบลทุ่งขา้วพวง 
อ าเภอเชียงดาว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
1,400.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม
ปรับเกลี่ย ทั้งสองข้าง ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่   

911,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง 

2) ภาคประชาสังคม
เครือข่ายภาค

ประชาชน  
ภาคเอกชน  

กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,466 คน และ
เกษตรกร 950 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

911,000 

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่กอน  
หมู่ที่ 2 (ปากทางเข้าหย่อม
บ้านดอยนาหลวง)  
ต าบลทุ่งข้าวพวง  
อ าเภอเชียงดาว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม
ปรับเกลี่ย ทั้งสองข้าง ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่   

494,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง   

2) ภาคประชาสังคม
เครือข่ายภาค

ประชาชน  
ภาคเอกชน  

กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน  เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,466 คน  
และเกษตรกร 950 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 141/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บ้านแม่กอน  
หมู่ที่ 2 (ทางเข้าหย่อมบา้น
ดอยนาหลวง)  
ต าบลทุ่งข้าวพวง  
อ าเภอเชียงดาว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม
ปรับเกลี่ย ทั้งสองข้าง ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่   

519,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบล 
ทุ่งข้าวพวง   

2) ภาคประชาสังคม
เครือข่ายภาค

ประชาชน  
ภาคเอกชน  

กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,466 คน และ
เกษตรกร 950 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

519,000 

165 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านแม่ข้อน 
- บ้านสหกรณ์ ซอย 2  
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน  
(ช่วงที่ 2 กม.0+295.50  
ถึง กม.0+695.50) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านแม่ข้อน - บ้านสหกรณ์ ซอย 2  
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว  (ช่วงที่ 2 กม.0+295.50 
ถึง กม.0+695.50) ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 1,600.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ทั้งสองด้าน 

906,571 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
เมืองงาย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 65 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

906,571 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 142/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ชม.ถ.047-045 
เทศบาลซอย 6 (ช่วงที่ 3 
กม.0+403 ถึง กม.0+648) 
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชม.ถ.047-045 เทศบาล
ซอย 6 (ช่วงที่ 3 กม.0+403 ถึง กม.
0+648) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว ผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,225.00  
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20 
- 0.50 เมตรยาว 245.00 เมตร ทั้งสองข้าง 

798,258 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
เมืองงาย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 65 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

798,258 

167 ปรับปรุงผิวจราจร โดยการ 
Overley ด้วยแอลฟัลท์
คอนกรีต สายเทศบาล  
ซอย 24 หมู่ที่ 2  

ปรับปรุงผิวจราจร โดยการ Overley  
ด้วยแอลฟัลค์คอนกรีต สายเทศบาล  
ซอย 24 หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว  
ช่วงที่ 2 ตอนที่ 1 (กม.0+258 ถึง  
กม.0+340) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ตอนที่ 2 (กม.0+340 ถึง  
กม.0+577) ขนาด ผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,677.00 
ตารางเมตร 

646,183 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
เมืองงาย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชผกั รวมทั้งเพิ่มการจ้างงาน 50 คน
ในการก่อสร้างถนน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
174 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

646,183 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 143/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

168 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตแบบ Over lay 
เช่ือมต าบลร้องวัวแดง  
บ้านม่วงเขียว หมู ่4  
ต าบลห้วยทราย  
อ าเภอสันก าแพง 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,555 เมตร  
หนาโดยเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 6,220 ตารางเมตร   

2,318,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
ห้วยทราย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ข้าว พืชผัก กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,985 คน 
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
50 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 1,350,000 บาท  
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 90 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

2,318,000 

169 ก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ในหมู่บ้าน 
อมรนิเวศน์ โครงการ 2  
หมู่ที่ 10 ต าบลปา่แดด 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

1. ก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ซอย 3 ในหมู่บา้นอมรนิเวศน์ โครงการ 2 
งบประมาณ 374,900 บาท                 
2. ก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ซอย 4  ในหมูบ่้านอมรนิเวศน์ โครงการ 2 
งบประมาณ  498,400 บาท     
3. ก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ซอย 5 ในหมู่บา้นอมรนิเวศน์ โครงการ 2  
งบประมาณ 392,000 บาท 

1,265,300 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลปา่แดด   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างผิวถนนเดิมที่มีความช ารุด  
เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,350 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   
3. โดยได้โอนถนนในหมู่บ้านอมรนิเวศน์ให้เป็นถนน
สาธารณะของเทศบาลต าบลป่าแดดแลว้ 

1,265,300 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 144/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

170 ส่งเสริมพัฒนาสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
สินค้า OTOP 

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร
การพัฒนาสินค้าเกษตร ได้แก่ เห็ดนางฟ้า 
(ทั้งการท าก้อนเห็ด และการแปรรูป  
เป็นเห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด เป็นต้น) 
หลักสูตรการพัฒนาบรรจภุัณฑ์  
และหลักสูตรการขายสินค้า online 
จ านวน 100 คน (2 รุ่น) กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นวิสาหกจิชุมชน ผู้ตกงาน  
และประชาชนทัว่ไป 
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 
- ค่าอบรม วิทยากร วัสดุอบรม อาหาร 
192,600 บาท 
- ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 307,400 บาท ไดแ้ก่ 
เครื่องปิดฝาขวด เครื่องบรรจุของเหลว 
เครื่องอัดก้อนเห็ด เครื่องซีล และตู้แช่อาหาร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลปา่แดด   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชพี 
หลักสูตรการพัฒนาสินค้าเกษตร ได้แก่ เห็ดนางฟ้า  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 145/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

171 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เดิม โดยการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โอเวอร์เลย์) ถนนสาย  
หมู่ที่ 1, 5, 6 ต าบลปา่บง 
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร  
ยาว 713 เมตรและขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 63 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,236.50 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร ตามแบบมาตรฐานบ ารุงรักษาทาง
แบบที่ 3 แบบ เลขที ่มฐ.บร.3/2546   

1,758,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลปา่บง   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนน เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และขนส่งสนิค้าเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 765 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
30 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียนใน
ชุมชน ประมาณ 810,000 บาท (ประมาณการจาก
ค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 90 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,758,600 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 146/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
ชม.ถ103-54 บ้านทรายมูล 
หมู่ที่ 5 ต าบลขี้เหลก็ 
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสสายทาง ชม.ถ103-54 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร ขนาดหรือพืน้ที่
ผิวจราจร 2,660 ตารางเมตร  

1,744,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาล 
ต าบลจอมแจ้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 765 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
30 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 810,000 บาท (ประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 90 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,744,000 

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
สายน้ าดั้น บ้านแม่ตอน  
หมู่ที่ 4 ต าบลเทพเสด็จ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,500 ตารางเมตร  

1,057,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเทพเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้ง
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ น้ าตกเทพเสด็จ 
ดอยลังกา ผาโง้ม  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
300 คน และเกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,057,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 147/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
สายเข้าดอยลังกา  
บ้านก าแพงหิน หมู่ที่ 8 
ต าบลเทพเสด็จ  
อ าเภอดอยสะเก็ด  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 323  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
969 ตารางเมตร  

673,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเทพเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน และ
เกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

673,000 

175 โอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยข้าง รพ.สต.
ป่าช่อยเหนอืถึงซุ้มประตู 
หมู่ที่ 1 บ้านป่าขอ่ยเหนือ 
ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมือง 

โอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร   

1,712,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาล 
ต าบลสันผีเสื้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของ
ประชาชน และอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน
ในการเดินทางไป รพ.สต.ป่าข่อยเหนอื และขนส่ง
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้
ตามฤดูกาล  รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก ่
น้ าตกเทพสเด็จ ดอยลังกา ผาโง้ม กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 300 คน และเกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,712,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 148/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

176 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ 
หมู่ที่ 2 - บ้านมว่งโตน  
หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
อ าเภอดอยสะเก็ด 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ  Over Lay  
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร   

1,688,142 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ฮ้อยเงิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และขนส่ง
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้
ตามฤดูกาล  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน 
และเกษตรกร 1,800 คน ผู้ประกอบการ 250 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,688,142 

177 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณสุสาน
บ้านทุ่งอ้อ หมู่ที ่3  
บ้านทุ่ออ้อ ต าบลหารแกว้ 
อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 114.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจรเฉลี่ย
ไม่น้อยกวา่ 456.00 ตารางเมตร   

266,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลหารแก้ว   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร  
จ านวน 502 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

266,400 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 149/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

178 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณ  
ซอย 1/1 บ้านทุ่งออ้  
หมู่ที่ 3  ต าบลหารแก้ว 
อ าเภอหางดง   
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจรเฉลี่ย
ไม่น้อยกวา่ 500.00 เมตร   

288,100 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบล 
หารแกว้   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ รวม 502 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

288,100 

179 ก่อสร้างถนน OVER LAY 
บริเวณ ซอย 4 หมู่ที่ 2  
บ้านหารแก้ว  
ต าบลหารแก้ว  
อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนน OVER LAY   
ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 86.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 387.00 
ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 186.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 744.00 
ตารางเมตร 

440,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหารแกว้ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร  
และผู้ประกอบการ  รวมจ านวน 657 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

440,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 150/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

180 ก่อสร้างก าแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ล าเหมืองแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 1 
บ้านสันป่าสัก อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความสูง 2.60 เมตร ยาว 70.00 เมตร   

594,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบลหารแกว้ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเป็นการก่อสร้างก าแพงกันดินตอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เพื่อป้องกัน
อุทกภยั และระบายน้ าเพื่อการเกษตร ในการ
เพาะปลูก ข้าว และข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์เป็นประชาชน 474 คน เกิดการจ้างงาน
ในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้
จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน ประมาณ 
360,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรงวันละ 
300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 60 วัน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

594,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 151/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริม
เหล็ก) สายบ้านเอยีก -  
ผาแด่น หมู่ที ่5 บ้านเอยีก 
ต าบลสันป่ายาง  
อ าเภอแมแ่ตง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาวรวม 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยขา้งละ 0.3 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
960 ตารางเมตร  

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสันป่ายาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,958 คน เกิดการ
จ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 10 คน  
โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมุนเวยีนในชุมชน 
ประมาณ 270,000 บาท (ประมาณการจากค่าแรง
วันละ 300 บาทตอ่วัน ระยะเวลา 90 วนั) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 152/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริม
เหล็ก) สายบ้านสันปา่ยาง -
บ้านสันป่าตึง หมู่ที ่2  
บ้านสันป่ายาง  
(ต่อจากถนนเดิม)  
อ าเภอแมแ่ตง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาวรวม 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยขา้งละ 0.3 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  
พิกัด E0487894 N2105814  

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสันป่ายาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน บ้านสันปา่ยาง 
1,190 คน บ้านสันป่าตึง 720 คน รวม 1,910 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
10 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 270,000 บาท (ประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 90 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 153/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
สายบ้านสันปา่ยาง หมู่ที่ 2 
บ้านสันป่ายาง  
(ต่อจากถนนเดิม)  
อ าเภอแมแ่ตง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คอนกรีตเสริมเหล็ก) สายบา้นสันป่ายาง -  
บ้านสันป่าตึง หมู่ที ่2 บ้านสันป่ายาง  
(ต่อจากถนนเดิม) ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาวรวม 240 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ  
0.3 เมตร (มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
960 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันปา่ยาง  
พิกัด E0487052 N2105933 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันป่ายาง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนบ้านสันป่ายาง  
1,190 คน เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง 10 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 270,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 90 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 154/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
บ้านแม่สอย ต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่  
สายรอบกวาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ยาว 875 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตร (มีไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.30 เมตร) 

495,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่สอย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 640 คน  
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
10 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียน 
ในชุมชน ประมาณ 270,000 บาท (ประมาณการ
จากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 90 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 155/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

185 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนน 
ลาดยาง หมู่ที ่4  
บ้านใหม่สารภี ต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่  
สายรอบกวาง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที ่4 
บ้านใหม่สารภ ีเทศบาลต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
โดยก่อสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายป่าชา้ หมู่ที ่4 บา้นใหม่สารภ ีขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 230.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,380.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาล 
ต าบลแม่สอยก าหนด  

495,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลแม่สอย   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 457 คน 
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง  
10 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงานหมนุเวียนใน
ชุมชน ประมาณ 270,000 บาท (ประมาณการจาก
ค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 90 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

495,000 

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
บ้านสบสอย ต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านสบสอย เทศบาลต าบลแม่สอย  
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
สายข้างต็ยาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 960.00 ตารางเมตร รายละเอียด 
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลแม่สอยก าหนด พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ านวน 1 ปา้ย 
และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลแม่สอย   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ล าไย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 525 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 156/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

187 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
แบบ Over-Lay ด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางบ้านกิ่วแลน้อย 
หมู่ที่ 10 ไปบ้านเจดีย์เนิ้ง 
หมู่ที่ 9 สิ้นสุดทางเช่ือม
ถนนอ้อมเมืองบริเวณ 
บ้านแม หมู่ที่ 8  
ต าบลบ้านแม  
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ขนาดความกว้าง 
5 เมตร ความยาว 1,016 เมตร ความหนา 
0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
5,080 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,488,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านแม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพือ่ความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และขนส่ง
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้
ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,634 คน  เกิดการจ้างงานในชุมชนเพือ่ใช้ใน 
การก่อสร้าง 20 คน โดยมีรายได้จากการจ้างงาน
หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 540,000 บาท 
(ประมาณการจากค่าแรงวันละ 300 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 90 วัน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,488,000 

188 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย
สมบูรณ์ ขันค า ถึงบ้านนาง
บัวผัด พรมพิงค์ หมู่ที ่3 
บ้านสันห้าง ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแมอ่าย  
จังหวัดเชียงใหม่   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 215.0 เมตร  หนา 0.15 เมตร    
ขนาดพื้นที่ 840 ตารางเมตร  

496,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านหลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

496,800 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 157/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณซอยข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) บ้านหลวง 
ถึงข้างบ้านนางแดง เมฆขลา 
หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นหลวง 
อ าเภอแมอ่าย   
จังหวัดเชียงใหม่  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ขนาดพื้นที ่ 
840 ตารางเมตร  

488,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชนในการเดินทางไปยงั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้ตาม
ฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

488,400 

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านป่าแดง
อภิวัฒน์ เชื่อมบ้านห้วยน้ าโช้
หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นหลวง 
อ าเภอแมอ่าย  
จังหวัดเชียงใหม่  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร    

496,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านหลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตรเช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

496,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 158/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

191 ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมัก
บริเวณพื้นที่สาธารณ 
ประโยชน์ หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมัก ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 30 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 180 ตารางเมตร ก่อสรา้ง 
ในที่ดินสาธารณสมบัติ บ้านแม่สา  
ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม  
  

1,161,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่สา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร โดยการก่อสร้าง
อาคารผลิตปุ๋ยหมกั เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและลด
ต้นทุนแก่เกษตรกร ในการเพาะปลกูพืช เช่น 
พืชผัก ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,766 คน 
และเกษตรกร 66 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,161,000 

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายกิว่ป่าซาง 
ไปหมุ่บ้านห้วยราชบุตร 
บ้านแม่เลิม หมู่ที ่2  
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือไม่น้อยกวา่ 888 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทาง   

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านเปา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร  
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 159/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายคุ้มสบันงา
เคลือ บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือไม่น้อยกวา่ 888 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง   

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ล าไย มะมว่ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 

194 ปรับปรุงเสริมทางถนน 
แอสฟัสติกคอนกรีต  
(Over Lay) ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
375.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 
ตารางเมตร ถนนสายหลัก 
หมู่ที่ 4 ต าบลริมเหนือ 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 3  
ต าบลริมใต้ และหมู่ที่ 7 
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงเสริมทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 375.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,500 
ตารางเมตร 

496,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลริมเหนือ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเสริมทางถนน เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และขนส่งสนิค้าเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
ตลอดจนเกิดการจา้งงานในพื้นที่ส าหรับการ
ก่อสร้างจ านวน 20 คน กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 160/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

195 ปรับปรุงเสริมทางถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay) ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร  
ยาว 370.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,480 ตารางเมตร  
หมู่ที่ 4 ต าบลริมเหนือ 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 7  
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงเสริมทางถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 
(Over Lay) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 370.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,480 
ตารางเมตร 

489,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบลริมเหนือ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงเสริมทางถนน เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน และขนส่งสนิค้าเกษตร
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
ตลอดจนเกิดการจา้งงานในพื้นที่ส าหรับการ
ก่อสร้างจ านวน 20 คน กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที    

489,000 

196 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนเจ็ดยอด-อยู่เย็น  
หมู่ที่ 2 ต าบลชา้งเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก  
หนา 0.05 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 448 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,792 ตารางเมตร   

818,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบลช้างเผือก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และอ านวย
ความสะดวกให้แก่นกัท่องเที่ยวทีจ่ะมาเยี่ยมชมวัด
เจ็ดยอด ซ่ึงเป็นโบราณสถานและเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,908 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

818,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 161/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

197 พัฒนาเกษตรปลอดภยั 
โดยการปลกูอโวคาโด  
กลุ่มเกษตรกรบ้านงาแมง 
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สาบ 
อ าเภอสะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกีย่วกับ
เกษตรปลอดภัย การปลกูอะโวคาโด 
ไร้สารเคมี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 23 คน (9,274 บาท)   
รายละเอียดแบ่งเป็น  
 - ค่าวิทยากร 4,800 บาท   
 - อาหารและอาหารว่าง 3,250 บาท   
 - พาหนะ 1,224 บาท  
2. จัดหาระบบน้ า ประกอบดว้ย ไดโว้สบูน้ า 
และท่อ PVC (572,700 บาท) แบ่งเป็น  
ไดโว่สูบน้ า 23 เครื่อง 158,700 บาท  
ท่อ PVC 414,000 บาท 
3. จัดซื้อต้นกล้า จากสถานีเกษตรหลวง
ปางดะ (138,000 บาท)  ต้นกลา้อะโวคาโด
แจกจา่ย 23 คน คนละ 60 ต้น ต้นละ 100 
บาท ทั้งนี้ เพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณ 
หน่วยงานได้ปรับโครงการดังนี้ 
1. ยกเลิกกจิกรรมที่ 2  
จ านวน 572,700 บาท  
2. ปรับลดจ านวนต้นกลา้ จาก 60 ต้น  
เป็น 50 ต้น คงเหลือ 115,000 บาท  

719,974 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่สาบ   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร โดยการพัฒนา
เกษตรปลอดภัยในการปลูกอโวคาโด เปน็การ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนจากการปลูกกระเทียม 
ซ่ึงใช้สารเคมีและมีรายได้น้อย ให้เป็นเกษตร
ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 23 คน 
สามารถเพิ่มรายได้รายละ 30,000 บาท/ไร่ 
(ประมาณการจาก 1 ต้น ได้ผลผลิต 10 กิโลกรัม  
มีจ านวน 30 ต้น ราคาขั้นต่ า 100 บาท/กิโลกรัม) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   
3. หน่วยด าเนินการพิจารณายกเลิกกิจกรรมที่ 2 
จัดหาระบบน้ า วงเงิน 572,700 บาท และกิจกรรม
ที่ 3 ปรับลดจ านวนต้นกล้าจาก 60 ต้น เป็น 50 
ต้น วงเงินปรับลด 23,000 บาท รวมวงเงินปรับลด 
595,700 บาท คงเหลือกิจกรรมที่เห็นควร
สนับสนุน คือ กิจกรรมที่ 1 วงเงิน  9,274 บาท 
และ กจิกรรมที่ 3 วงเงิน 150,000 บาท  
รวมวงเงินทีเห็นควรสนับสนุน 124,724 บาท  

124,274 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 162/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

198 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที ่3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู่ที่ 3 ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 258.00 เมตร หนา 1.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,032.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ  0.15  เมตร  
จ านวน 1 เส้น   

580,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลสบแม่ขา่   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน เกษตรกร 
60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

580,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 163/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

199 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
เส้นทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์บ้านกองลม 
หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองแหง 
อ าเภอเวยีงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. จัดอบรมเกี่ยวกับการก่อสรา้ง 
แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ 50 ครัวเรือน 6 ชัว่โมง  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง  
2. ลงพื้นที่เส้นทางล าน้ าแตงเชื่อมเส้นทาง
พระธาตุปุก๊กู่ขา้ว ดอยคล้องช้าง  
และป่าชุมชนบา้นกองลม  
3. เตรียมพื้นที่ด าเนินการ จัดซ้ือวัสด ุ
และหาผู้รับจา้งซ่ึงเป็นแรงงานในชุมชน  
4. จัดตารางเส้นทางท่องเที่ยว โดยให้
สมาชิกกลุ่มร่วมด าเนินการ /ดูแลรกัษา
แหล่งท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยว/การบรกิารนักท่องเท่ียว
รายละเอียดค่าใช้จา่ย 
1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 38,650 บาท 
2. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
22,696 บาท 
3. งานสิ่งก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว  
(แพไม้ไผ่ ทางเดินไม้ไผ่ ซุ้มไม้ไผ่ ร้านค้า
ชุมชน) 489,000 บาท  

550,346 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองแหง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ 
หรือการค้า โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
และพื้นที่ประวัติศาสตร์บ้านกองลม ซ่ึงชุมชนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยเป็นเส้นทาง
เดินทัพของพระนเรศวรมหาราช และมปีระวัติการ
คล้องช้าง ให้เกิดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวและซ้ือขาย
สินค้าในชุมชน  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่เข้า
รับการอบรม 50 ครัวเรือน และแรงงานในชุมชน
ส าหรับปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว (ประมาณ 10 คน 
จ านวน 30 วัน ค่าจ้างรายละ 300 บาท  
เป็นจ านวนรวม 90,000 บาท)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

550,346 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 164/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

200 เสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) สายทางหลวง
ท้องถิ่น (ชม.ถ.121-10) 
สายบ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 
เช่ือม บ้านร้องส้มป่อย  
หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสะโตก 
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

เสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 336.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ตามแบบแปลนทีก่ าหนด พื้นที่รวมกัน 
ไม่น้อยกวา่ 1,344 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งสะโตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเสริมผิวถนน เพื่อความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาลโดย
โครงการสามารถลดต้นทุนการขนส่งและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 3,025,600 บาท/ปี (ปี 2565)   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 924 คน  
เกษตรกร 536 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กและปรับปรุง 
ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณต้ังแต่ซอย
พระนอน บา้นภูดิน หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่หอพระ  
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมบ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 6  
ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์
ด้วยแอสฟัลท์ติก (Over–lay) ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาวรวม 309.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,236 ตารางเมตร    

498,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
แม่หอพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,331 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,800 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 165/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ที ่8 
บ้านศรีดอนมูล เชื่อมหมู่ที่ 6 
บ้านบุปผาราม ต าบลชมภู 
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 720.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุกอัดแน่น 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.30 - 0.50 เมตร    

494,100 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลชมภู   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตรเช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,549 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

494,100 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 166/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

203 ยกระดับปุย๋อินทรีย์ให้มี
คุณภาพมาตรฐานและ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด จ านวน 40 คน ค่าใช้จ่ายแบ่งเปน็ 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
6,400 บาท ค่าจัดท าปา้ยโครงการ  
2,000 บาท 
 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม  
2,000 บาท 
2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเกษตรใน
การผลิตปุ๋ยอินทรยี์ไม่พลิกกอง แบ่งเป็น 
 - ครุภัณฑ์การเกษตร รวม 177,200 บาท 
ได้แก่ เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์  
(47,200 บาท) เครื่องบดปุ๋ยบดมูลสัตว์ 
(35,000 บาท) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย  
(95,000 บาท)  
- วัสดุท าปุ๋ยอินทรยี์ ได้แก ่มูลววั มูลไก่ 
เศษใบไม ้เศษพืชกระสอบรรจุปุ๋ยอินทรยี์
อัดเม็ด รวม 117,000 บาท 
3. จ้างแรงงานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 
(120 แรงงาน (วัน) ไม่จ ากัดคน 1 คน 
สามารถท างานมากกว่า 1 วัน)  
39,000 บาท 
4. บรรจุและจ าหน่ายด าเนินการในหมู่บา้น
ป่าลาน หมู่ 4 ต าบลหางดง อ าเภอหางดง  

347,200 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองตองพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการอบรม 
จัดหาวัสดุท าปุ๋ยอินทรีย์ และครุภัณฑ์ทางการ
เกษตร เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน รวมทัง้สนับสนุน
การเกษตรอินทรีย ์กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
40 คน เกิดรายได้จากการขายเศษวัสดทุาง
การเกษตร เช่น เศษไม้ มูลสัตว์ มูลค่ารวม 
138,000 บาท และมีรายได้จากการขายปุ๋ยอินทรยี์
อัดเม็ด 300,000 บาท ลดรายจ่ายจากการซ้ือ
ปุ๋ยเคมี 438,000 บาท เกิดการจา้งงาน 120 
แรงงาน (วัน) 
 2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

347,200 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 167/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

204 ส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์
ล าไยสีชมพูเวียงมะโน 
ต าบลหนองตอง 

1. อบรมให้ความรู้การผลิตล าไยคุณภาพ 
และการท าปุ๋ยอินทรยี์ไม่พลิกกอง  
จ านวน 30 ราย 
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 
- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4,800 บาท 
- ค่าจัดท าป้ายโครงการ 300 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม  
1,500 บาท 
2. จัดซื้อวัสดุทางการเกษตรและวัสดุในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลวัว เศษใบไม้  
เศษพืช สายยาง ท่อ PVC กระสอบบรรจุ
ปุ๋ยอินทรียอ์ัดเม็ด และสนับสนุนกิ่งตอน
ล าไยพันธุ์สีชมพ ู78,150 บาท 
3. จ้างแรงงานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 
(60 แรงงาน (วัน) ไม่จ ากัดคน 1 คน 
สามารถท างานมากกว่า 1 วัน)  
19,500 บาท 

107,850 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองตองพัฒนา   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการอบรม 
จัดหาวัสดกุารเกษตรและวัสดุท าปุย๋อินทรีย์  
เพื่อส่งเสริมการผลิตล าไยอินทรีย์ในพื้นที่ต าบล
หนองตอง เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุชนให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 30 คน เกิดรายได้จากการขาย
เศษวัสดุทางการเกษตร เช่น เศษไม้ มูลสัตว์  
มูลค่ารวม 9,750 บาท ลดรายจ่ายจากการซ้ือ
ปุ๋ยเคมี 60,000 บาท เกิดการจ้างงาน 60 แรงงาน 
(วัน) รวมทั้งมีรายได้จากการขายปุ๋ยอินทรีย์  
เป็นเงิน 20,000 บาท ลดต้นทุนจากการซ้ือปุ๋ย
อินทรีย์นอกพื้นที่ เป็นเงิน 30,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที    

107,850 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 168/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
บ้านห้วยน้ าริน เชื่อมหมู่ที่ 4 
บ้านซาง ซอย 12  
(หนองป่าคา) ต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
760 ตารางเมตร พร้อมเสริมไหล่ทางหิน
คลุกกว้าง 0.00 – 0.15 เมตร  
จ านวน 2 ข้าง   

404,047 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบลขี้เหลก็   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,770 คน  
และเกษตรกร 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

404,047 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 169/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

206 ปรับปรุงอาคารและระบบ
โรงผลิตน้ าดื่มแม่ท่าช้าง 

ปรับปรุงอาคารและระบบโรงผลิตน้ าดื่ม 
แม่ท่าช้าง ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร  
ยาว 13.00 เมตร สูง 2.80 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 117.00 ตารางเมตร  
บ้านดง หมู่ 9 ต าบลหางดง อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 
 - ประเภทงานอาคาร 148,295.09 บาท 
ได้แก่ 
1. งานปูกระเบื้อง 48,024 บาท 
2. ทาสีอาคาร ฝา้ เชิงชาย วงกบ ประต ู
53,418 บาท 
3. รั้วลวดหนามยาว 8,311.29 บาท 
4. เทคอนกรีตลานโดยรอบ 38,541.80 บาท 
เมื่อรวมค่า Factor จะเป็นเงิน 
193,614.07 บาท 
 - งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบกรอง 
43,037.14 บาท เมื่อรวมค่า Factor  
จะเป็นเงิน 46,049.74 บาท รวมค่า
ก่อสร้าง 239,663.81 บาท ขออนุมัติ 
239,000 บาท 

239,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ท่าช้าง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงอาคารและระบบโรงผลิตน้ าดื่ม 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดต้นทุนใน
การใช้จ่ายน้ าเพื่อบรโิภค และมีน้ าดื่มทีม่ีคุณภาพ
ตลอดจนสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจน้ าของชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน เพิ่มการ 
จ้างงานในพื้นที่โดยจา้งแรงงานในชุมชน ในการ
ปรับปรุงอาคาร 10 คน เป็นเวลา 14 วนั  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

239,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 170/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

207 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 113 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
339.00 ตารางเมตร ซอย 9 
หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นกอก 
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 113 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจร  
ไม่น้อยกวา่ 339.00 ตารางเมตร   
   

215,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ดอนแก้ว   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน เพือ่ความปลอดภยัในการ
สัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,126 คน  
และเกษตรกร 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

215,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 171/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

208 ฝึกอบรมอาชพีการถนอม
อาหาร 

ฝึกอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเร่ือง
การถนอมอาหาร จ านวน 3 วัน ในเรื่อง 
การท าแหนมหมู ท าหมูแดดเดียว  
แหนมซ่ีโครง-หมู และท าหมูฝอย 
ประชาชนเข้าร่วม 40 คน  
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น  
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30,000 บาท 
2. ค่าวิทยากร 18,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง 
18,900 บาท 
4. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 500 บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เฉลีย่รายละ 750 บาท 
ได้แก่ เนื้อหมู หนังหมู ซ่ีโครงหมู พริกไทย 
น้ าตาล เกลือ ผงชูรส น้ าปลา ซอส น้ ามนั
ปาล์ม กระเทยีม ผงแหนม ผงปรุงรส  
ข้าวสวย ข้าวนึ่ง งา ถุงร้อน กระดาษซับ
น้ ามัน ยางรัด ใบตอง สติ๊กเกอร์ เครื่องชั่ง
แบบดิจิตอล เครื่องซิลพลาสติก เป็นต้น 

67,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

  เทศบาลต าบล 
หนองหาร   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยการอบรมความรู้ในการถนอมอาหาร 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สร้างโอกาสในการน ามา
ประกอบอาชีพหลกัและอาชีพเสริมได้ หรือ
สามารถถนอมอาหารไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน
ได้ ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายเป็น
สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพเทศบาลต าบลหนองหาร 
และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร 
จ านวน  40 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

67,400 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 172/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

209 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม 
ในการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
ขนาดหนา 0.05 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
422.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,688 
ตารางเมตร ซอย 13 ไปถึง
หน้าหมู่บา้นเกตุภิรมย ์ 
บ้านกลาง หมู่ที่ 3  
ต าบลท่าวังตาล  
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม ในการ 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
ขนาดหนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 422.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,688 ตารางเมตร   

544,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าวังตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน เพือ่ความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและขนส่ง
สินค้าเกษตร รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
เวียงกุมกาม วัดศรีบุญเรือง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,416 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

544,400 

210 ก่อสร้างปรับปรุง ผิวถนนเดิม 
ในการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) 
ขนาดหนา 0.05 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
260.00 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,291.60 
ตารางเมตร ซอย 13  
ถึงท้ายซอย 6 บ้านกลาง   
หมู่ที่ 3 ต าบลทา่วังตาล 
อ าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม ในการ 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
ขนาดหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 260.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,291.60 ตารางเมตร    

416,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าวังตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และขนส่ง
สินค้าเกษตร รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
เวียงกุมกาม วัดศรีบุญเรือง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,416 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

416,600 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 173/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

211 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม 
ในการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
ขนาดหนา 0.05 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 195.00 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 780.00 ตาราง
เมตร ถนนซอย 2 บา้นโป่ง 
หมู่ที่ 4 ต าบลทา่วังตาล 
เช่ือมบ้านเกาะกลาง  
หมู่ที่ 8 ต าบลปา่แดด 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม ในการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  
ขนาดหนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 780.00 ตารางเมตร  

251,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
ท่าวังตาล   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน เพือ่ความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และขนส่ง
สินค้าเกษตร รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
เวียงกุมกาม วัดศรีบุญเรือง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,104 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

251,500 

212 เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  
ถนนสายบา้นกวน-สันคะ
ยอม รหัสสายทาง ชม.ถ.
150-01 ต าบลมะขามหลวง 
อ าเภอสันปา่ตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต  
(โอเวอร์เลย์) ถนนสายบ้านกวน-สันคะยอม 
รหัสสายทาง ชม.ถ.150-01 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 262 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,310 ตารางเมตร   

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะขามหลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน เพือ่ความ
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และขนส่ง
สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผกั และผลไม้
ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,939 คน 
เกษตกร 1,647 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 174/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

213 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหลิม  
หมู่ที่ 1 บริเวณทางขึ้น
ด้านหลังพระธาตุดอยแก้ว 
ต าบลอมก๋อย  
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
640.00 ตารางเมตร   

485,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลอมก๋อย   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวพระธาตุดอยแกว้  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ  
รวมจ านวน 1,155 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

485,000 

214 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหลิม หมู่ที่ 1 
บริเวณถนนดอยหินขาว 
ต าบลอมก๋อย  
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
660.00 ตารางเมตร   

485,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

 เทศบาลต าบลอมกอ๋ย   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ  
รวมจ านวน 1,155 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 175/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

215 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
พร้อมบดอัด บา้นสันป่าสัก 
หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นช้าง 
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด  
บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นช้าง 
อ าเภอแมแ่ตง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,595 ลูกบาศก์เมตร  

498,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านชา้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
จ านวน 973 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,700 

216 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
พร้อมบดอัด บา้นเก๊าบะค่า 
หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นช้าง 
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด  
บ้านเก๊าบะค่า หมู่ที ่2 ต าบลบ้านช้าง 
อ าเภอแมแ่ตง  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,595 ลูกบาศก์เมตร   

498,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านชา้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
จ านวน 443 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 176/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

217 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
พร้อมบดอัด บ้านปางไม้แดง 
หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นช้าง 
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด  
บ้านปางไม้แดง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านชา้ง 
อ าเภอแมแ่ตง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,595  ลูกบาศก์เมตร  

498,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านชา้ง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
จ านวน 858 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,700 

218 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
พร้อมบดอัด บา้นศรีดงเย็น 
หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นช้าง 
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด  
บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านช้าง 
อ าเภอแมแ่ตง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,595 ลูกบาศก์เมตร  

498,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านชา้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนจ านวน 1,017 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,700 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 177/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

219 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายสะพานข้าม
ห้วย-อ่างเก็บน้ าสะลวงใน 
หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายสะพานข้ามห้วย-อา่งเก็บน้ าสะลวงใน 
หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน ต าบลสะลวง  
อ าเภอแม่ริม    

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสะลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนจ านวน 935 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 

220 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก แยกห้วยเต๋ย  
หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกหว้ยเต๋ย หมู่ที ่3 บ้านสะลวงนอก 
ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม   

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสะลวง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ขา้วโพด พืชผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ รวมจ านวน 1,635 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 178/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

221 ก่อสร้างท าทางเดิน
โครงสร้างเหล็ก ทาสีรั้ว 
ซ่อมแซมทางเดิน  
และดาดคลองแม่ข่า 

 1. ก่อสร้างท าทางเดินโครงสร้างเหล็ก 
ระยะทาง 330 เมตร 
 2. ปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองแม่ข่า 
 3. ทาสีรั้วและราวเหล็ก 
 4. ซ่อมแซมทางเดินเท้า 
 5. ดาดคลองและซ่อมแซมบันไดทางเดิน
ตลอดแนวคลองแม่ข่า 
  

1,324,200   เทศบาลนครเชียงใหม่     เทศบาลนครเชียงใหม่   2) ภาคประชาสังคม
เครือข่ายภาค

ประชาชน  
ภาคเอกชน  

กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  ด้วยการก่อสร้างท าทางเดิน และดาดคลอง
แม่ข่า ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าให้สวยงาม 
เพื่อให้ชุมชนและนักทอ่งเที่ยวในการสญัจรและ
เยี่ยมชมทางเดินเลียบคลองแม่ข่า โดยมปีระชาชน
ได้รับผลประโยชน์จ านวน 50 ครัวเรือน ในพื้นที่
รอบโครงการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนเกิดการจ้างงานในพื้นที่ จ านวน  
20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,324,200 

222 จัดหาระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treatment 
System) POG ขนาดใหญ ่
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม 
อ าเภอพรา้ว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดหาระบบผลิตน้ าประปา (Water 
Treatment System) POG ขนาดใหญ ่
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  
โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว   

5,200,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขื่อนผาก 

2) ภาคประชาสังคม
เครือข่ายภาค

ประชาชน  
ภาคเอกชน  

กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงระบบประปา โดยการ
จัดหาระบบผลิตน้ าประปา เพื่อสนับสนนุคุณภาพ
ชีวิต กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนประมาณ  
1,300 คน และประชาชนในพื้นที ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

5,200,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 179/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

223 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่ออุปโภค-บริโภค  
(ประปาหมู่บา้น)  
บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 4 
ต าบลยางคราม  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค 
(ประปาหมู่บา้น) บา้นหว้ยรากไม้ หมู่ที่ 4 
ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ 
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ยางคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน
การผลิตประปาเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อ
การเกษตร แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและมีน้ า
อย่างเพียงพอ  กลุ่มเป้าหมาย 541 คน พื้นที่ 
ท าการเกษตรได้รับประโยชน์ 400 ไร่ เพาะปลูก
ข้าว ข้าวโพด และพืชผกั 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 

224 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร บา้นดอนชยั 
หมู่ที่ 5 ต าบลยางคราม 
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
บ้านดอนชัย หมู่ที่ 5 ต าบลยางคราม 
อ าเภอดอยหล่อ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ขั้น 13.5  
เทียบเท่าหรือสูงกวา่ และ ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลกึ 150 
เมตร  
  

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ยางคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง  กลุ่มเป้าหมาย 500 คน พื้นที่ท า
การเกษตรได้รับประโยชน ์420 ไร ่ เพาะปลูกข้าว 
ข้าวโพด และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 180/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

225 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร บา้นแม่อาว 
หมู่ที่ 7 ต าบลยางคราม 
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 ต าบลยางคราม  
อ าเภอดอยหล่อ  
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
ยางคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใหม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายจ านวน 348 คน พื้นที่ท า
การเกษตรได้รับประโยชน ์462 ไร ่เพาะปลูกข้าว 
ข้าวโพด และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 

226 ขุดลอกห้วยแม่ต๋อม  
บ้านหลิม หมู่ที ่1  
บริเวณข้างอาคารที่ท าการ
ชุมชนเจริญทัศนา  
ต าบลอมก๋อย  
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกห้วยแม่ต๋อม บ้านหลิม หมู่ที ่1 
บริเวณข้างอาคารที่ท าการชุมชนเจริญทัศนา 
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย ขนาดกว้าง 
20 เมตร ยาว 340 เมตร ลึก 1.5 เมตร 
ความลาดเอียง 1:15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 6,800 ตารางเมตร  

491,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลอมก๋อย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการขุดลอกหว้ยแม่ตอ๋ม เพือ่แก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรกรรม 
เพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด และพืชผกั และยังเป็นน้ า
ดิบส าหรับผลิตน้ าประปา กลุ่มเป้าหมาย 1,155 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

491,900 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 181/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

227 ขุดลอกห้วยแม่ตื่น  
บ้านดง หมู่ที่ 9 จุดที่ 2 
(บริเวณใกล้ที่นายตูม มาโน) 
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกห้วยแม่ตื่น บ้านดง หมู่ที ่9 จุดที ่2 
(บริเวณใกล้ที่นายตูม มาโน) ต าบลอมกอ๋ย 
อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง 30 เมตร  
ยาว 200 เมตร ลึก 1.5 เมตร ความลาด
เอียง 1:15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร  

447,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลอมก๋อย   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกห้วย เพื่อแก้ไขปญัหา 
ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรกรรม เพาะปลูกข้าว 
ข้าวโพด และพืชผัก และยังเป็นน้ าดิบส าหรับผลิต
น้ าประปา  กลุ่มเปา้หมาย 775 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

447,500 

228 ขุดลอกห้วยหนองอึ่งเหนือ 
หมู่ที่ 19 ต าบลนาเกียน 
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกห้วยหนองอึ่งเหนือ หมู่ที่ 19  
ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
3 เมตร ยาว 3200 เมตร ลึกโดยเฉลีย่  
1.45 เมตร   

492,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาเกยีน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วย เพือ่แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าอุปโภค ท าเกษตรกรรม และป้องกัน
อุทกภัย กลุ่มเปา้หมาย 389 คน พื้นที่ท า
การเกษตรได้รับผลประโยชน์ 400 ไร่ เพาะปลูก
ข้าว ข้าวโพด และพืชผกั 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

492,500 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 182/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

229 ขุดลอกห้วยนาเกียน หมู่ที่ 3  
ต าบลนาเกียน อ าเภออม
ก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกห้วยนาเกยีน หมู่ที่ 3 ต าบลนาเกียน 
อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง 3 เมตร  
ยาว 3,200 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.45 เมตร   

492,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาเกยีน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการขุดลอกล าหว้ย เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ าอุปโภค ท าเกษตรกรรม และป้องกัน
อุทกภยั  กลุ่มเป้าหมาย 684 คน พื้นทีท่ า
การเกษตรได้รับผลประโยชน์ 350 ไร่ เพาะปลูก
ข้าว ข้าวโพด และพืชผกั 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

492,500 

230 ขุดลอกล าเหมืองฮ้องห้า 
บ้านศรีค้ า หมู่ที่ 8 เช่ือม
บ้านต้นโชค หมู่ที ่9  
ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกล าเหมืองฮ้องห้า บ้านศรีค้ า หมูท่ี่ 8  
เช่ือมบ้านต้นโชค หมู่ที ่9 ต าบลสันทราย  
อ าเภอพรา้ว ขนาดกว้าง 4-10 เมตร  
ลึกจากเดิม 1.5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,700 
ลูกบาศก์เมตร  

480,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสันทราย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าเหมือง เพื่อเปน็พื้นที่เก็บ
กักน้ าเพื่อท าการเกษตร เพิ่มปริมาณน้ าในฤดูแล้ง 
และบรรเทาปัญหาอุทกภัย กลุ่มเป้าหมาย 5,500 คน 
และพื้นที่ท าการเกษตรกว่า 3,000 ไร่ เพาะปลูก
ข้าว ข้าวโพด และพืชผกั 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

480,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 183/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

231 ขุดลอกล าหว้ยผาลาด  
บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ 11 
ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกล าหว้ยผาลาด บา้นสันฮกฟา้  
หมู่ที่ 11 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว  
ช่วงที่ 1 กว้าง 15-20 เมตร ลึก 2.5 เมตร 
ยาว 150 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 10-15 เมตร ลึก 2.5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หรือปริมาณชุดดินไม่น้อย
กว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร  

450,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสันทราย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกล าห้วย เพือ่เป็นพื้นที่เก็บกัก
น้ าเพื่อท าการเกษตร เพิ่มปริมาณน้ าในฤดูแล้ง 
และบรรเทาปัญหาอุทกภัย กลุ่มเป้าหมาย 5,500 
คน และพื้นที่ท าการเกษตรกว่า 3,000 ไร่ 
เพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด และพืชผกั 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

450,000 

232 ขุดลอกล าเหมืองน้ าแม่โก๋น 
บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ 11 
ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกล าเหมืองน้ าแม่โก๋น บ้านสันฮกฟ้า 
หมู่ที่ 11 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว 
ขนาดกวา้ง 5-7 เมตร ลึก 1.5 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร หรือปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 13,200 ลูกบาศก์เมตร  

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสันทราย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. เป็นการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ โดยการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเป็น
พื้นที่เก็บกักน้ าเพื่อท าการเกษตร เพิ่มปริมาณน้ า
ในฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาอุทกภัย  
กลุ่มเป้าหมาย 5,500 คน และพื้นที่ท าการเกษตร
กว่า 3,000 ไร่ เพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 184/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

233 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า หมู่ที ่2 
บ้านเมืองก๋าย  
ต าบลเมืองก๋าย  
อ าเภอแมแ่ตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า หมู่ที ่2 บา้นเมืองก๋าย 
ต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง ขนาดกวา้ง 
50 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกจากอ่างเดิม  
3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,700 ลูกบาศก์เมตร  

495,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองก๋าย   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ า เนื่องจากสภาพ
เดิมแห้งแล้ง ไม่มีน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภค
บริโภค และสนับสนุนน้ าเพื่อเพาะปลูกพืชได้แก่ 
ข้าว ผกั ผลไม้ มีปริมาณน้ ากักเกบ็เดิม 3,000 
ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ลูกบาศก์เมตร 
โดยเพิ่มปริมาณน้ าที่คาดว่าจะได้จากการขุดลอก 
7,000 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมาย 244 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 185/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

234 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า หมู่ที ่7 
ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า หมู่ที ่7 ต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอแมแ่ตง โดยมพีื้นที่ขุดลอกอ่าง 
5,625 ตารางเมตร ลึก 3 เมตร  
ปริมาณดินขุดลอก 13,220 ลูกบาศก์เมตร 
  

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลจอมแจ้ง   1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยเป็นการขุดลอกอ่างเก็บน้ า เพื่อเป็น
พื้นที่เก็บกักน้ าเพื่อท าการเกษตร เพิ่มปริมาณน้ า
ในฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาอุทกภัย  
กลุ่มเป้าหมาย 1,057 คน และพื้นที่ท าการเกษตร
กว่า 3,000 ไร ่และสนับสนุนการเพาะปลูก เช่น 
ข้าว พืชผัก และผลไม้ ปริมาณน้ ากักเกบ็เพิ่มขึ้น
จากเดิม 5,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 20,000 
ลูกบาศก์เมตร  โดยเพิ่มปริมาณน้ าที่คาดว่าจะได้
จากการขุดลอก 15,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 186/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

235 ขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร (อา่งหนองจอ) 
ต าบลป่าตุ้ม อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
(อ่างหนองจอ) ต าบลป่าตุ้ม อ าเภอพร้าว 
ขนาดกวา้ง 38 เมตร ยาว 215 เมตร  
ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
16,340 ลูกบาศก์เมตร  

488,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลป่าตุ้ม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกอ่างหนองจอก เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 
เพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด และพืชผกั รวมทั้งเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่เป็นอาหารให้กบัคนใน
พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 5,228 คน โดยมีปริมาณน้ า
กักเก็บเดิม 26,445 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นเป็น 
46,225 ลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มปริมาณน้ าที่คาดว่า
จะได้จากการขุดลอก 19,780 ลูกบาศกเ์มตร และ
มีพื้นที่เกษตรจ านวน 30 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

488,000 

236 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร  
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 
ต าบลยางคราม  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 ต าบลยางคราม 
อ าเภอดอยหล่อ  
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ยางคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร
แก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย 287 คน พื้นที่ท า
การเกษตร 500 ไร ่เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด  
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 187/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

237 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร  
(กลุ่มเกษตรกร)  
บ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 1 
ต าบลยางคราม  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
(กลุ่มเกษตรกร) บ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 1 
ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่   
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ยางคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน
ในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กลุม่เป้าหมาย 
610 คน พื้นที่ท าการเกษตร 4,700 ไร่ เพาะปลูก
ข้าว ข้าวโพด และพืชผกั 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 

238 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่ออุปโภค-บริโภค 
(ศาลาหมู่บ้าน)  
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 
ต าบลยางคราม  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค 
(ศาลาหมู่บ้าน) บ้านใหมพ่ัฒนา หมู่ที่ 2 
ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่  
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ยางคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน
ในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กลุม่เป้าหมาย 
409 คน เพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด และพชืผัก  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 188/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

239 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร  
(กลุ่มเกษตรกร)  
บ้านยางคราม หมู่ที่ 3 
ต าบลยางคราม  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
(กลุ่มเกษตรกร) บ้านยางคราม หมู่ที่ 3 
ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่ 
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
ยางคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร
แก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย 595 คน พื้นที่ท า
การเกษตร 1,000 ไร ่เพาะปลูกข้าว ข้าวโพด  
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 

240 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่ออุปโภค-บริโภค  
(หลังโรงเรียนวัดหนองกลั้ว) 
บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 4 
ต าบลยางคราม  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค  
(หลังโรงเรียนวัดหนองกลั้ว) บา้นหว้ยราก
ไม้ หมู่ที่ 4 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ  
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

เทศบาลต าบล 
ยางคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน
ในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กลุม่เป้าหมาย 
541 คน พื้นที่ท าการเกษตร 400 ไร่ เพาะปลูกขา้ว 
ข้าวโพด และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 189/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

241 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร  
(กลุ่มเกษตรกร) บ้านดอยชัย 
หมู่ที่ 5 ต าบลยางคราม 
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
(กลุ่มเกษตรกร) บ้านดอยชยั หมู่ที ่5  
ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่  
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า    

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ยางคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร แก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน
ในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กลุม่เป้าหมาย 
500 คน พื้นที่ท าการเกษตร 420 ไร่ เพาะปลูกขา้ว 
ข้าวโพด และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 

242 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร 
(กลุ่มเกษตรกร) บ้านแม่อาว 
หมู่ที่ 7 ต าบลยางคราม 
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
(กลุ่มเกษตรกร) บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7  
ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่  
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ยางคราม   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน
ในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กลุม่เป้าหมาย 
348 คน พื้นที่ท าการเกษตร 462 ไร่ เพาะปลูกขา้ว 
ข้าวโพด และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 190/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

243 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่ออุปโภค-บริโภค  
(โซนบ้านแตธาร)  
บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 
ต าบลยางคราม  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค  
(โซนบ้านแตธาร) บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที ่8 
ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่  
รายละเอียดรายการ เช่น ค่าเจาะบ่อ  
ค่าท่อกรุ PVC เครื่องสูบน้ า   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ยางคราม   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร แก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน
ในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กลุม่เป้าหมาย 
477 คน พื้นที่ท าการเกษตร 350 ไร่ เพาะปลูกขา้ว 
ข้าวโพด และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 

244 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบเรียงหินในกล่องลวด 
ตาข่าย บ้านโอโลคีล่าง  
หมู่ที่ 10 ต าบลสบโขง 
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย บา้นโอโลคีล่าง หมู่ที่ 10  
ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.5 เมตร  
(จ านวน 3 จุด)   

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสบโขง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหิน 
เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร แก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ กลุ่มเปา้หมาย 1,417 คน พื้นที่ท า
การเกษตร 750 ไร ่เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด และ
พืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 191/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

245 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบเรียงหินในกล่องลวด 
ตาข่าย บ้านขุนตื่น หมู่ที ่4 
ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย บา้นขุนตื่น หมู่ที ่4  
ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 1.5 เมตร   

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสบโขง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหิน 
เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร แก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ กลุ่มเปา้หมาย 485 คน พื้นทีท่ า
การเกษตร 400 ไร่ เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด  
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 

246 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบเรียงหินในกล่องลวด 
ตาข่าย บ้านปริโกร หมู่ที่ 8 
ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย บา้นปริโกร หมู่ที่ 8  
ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 1.5 เมตร   

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสบโขง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหิน 
เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร แก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ กลุ่มเปา้หมาย 246 คน พื้นทีท่ า
การเกษตร 150 ไร ่เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด  
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 192/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

247 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบเรียงหินในกล่องลวด 
ตาข่าย บ้านเลอะพะโตะ๊ 
หมู่ที่ 9 ต าบลสบโขง 
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย บา้นเลอะพะโต๊ะ หมู่ที่ 9 
ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 1.5 เมตร  
พิกัด 17.563755N ,98.179649 E  

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสบโขง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหิน 
เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร แก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ กลุ่มเปา้หมาย 776 คน พื้นทีท่ า
การเกษตร 500 ไร่ เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด  
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 

248 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบเรียงหินในกล่องลวด 
ตาข่าย บ้านเลอะพะโตะ๊ 
(หย่อมบา้นมอโพทะ)  
หมู่ที่ 9 ต าบลสบโขง 
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย บา้นเลอะพะโต๊ะ (หย่อมบ้าน
มอโพทะ) หมู่ที่ 9 ต าบลสบโขง  
อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 24 เมตร สูง 1.5 เมตร  
พิกัด 17.58142N ,98.19668 E  

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสบโขง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหิน 
เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร แก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ กลุ่มเปา้หมาย 776 คน พื้นทีท่ า
การเกษตร 500 ไร่ เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด  
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 193/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

249 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบเรยีงหินในกล่องลวด 
ตาข่าย บ้านห้วยน้ าผึ้ง  
หมู่ที่ 12 ต าบลสบโขง 
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย บา้นห้วยน้ าผึ้ง หมู่ที่ 12  
ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 1.5 เมตร   

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสบโขง   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหิน 
เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร แก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ กลุ่มเปา้หมาย 587 คน พื้นทีท่ า
การเกษตร 300 ไร ่เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด  
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 

250 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบเรียงหินในกล่องลวด 
ตาข่าย บ้านนาเกียน หมู่ที่ 3  
ต าบลนาเกียน  
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย บา้นนาเกยีน หมู่ที ่3  
ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 เมตร   

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาเกยีน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบ 
เรียงหิน เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอปุโภค และ
การเกษตร แก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง 
และมีน้ าใช้อยา่งเพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย 687 คน 
พื้นที่ท าการเกษตร 350 ไร่ เพาะปลูกขา้ว ขา้วโพด 
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 194/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

251 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบ
เรียงหินในกล่องลวดตาข่าย 
หย่อมบา้นมะหินหลวง 
ต าบลนาเกียน อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย หย่อมบา้นมะหินหลวง  
ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 เมตร   

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาเกยีน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหิน 
เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร แก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ กลุ่มเปา้หมาย 323 คน พื้นทีท่ า
การเกษตร 200 ไร ่เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด  
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 

252 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบ
เรียงหินในกล่องลวดตาข่าย 
บ้านห่างหลวง หมู่ที่ 12 
ต าบลนาเกียน  
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย บา้นห่างหลวง หมู่ที่ 12  
ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 เมตร   

499,000 กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาเกยีน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหิน 
เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร แก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ กลุ่มเปา้หมาย 696 คน พื้นทีท่ า
การเกษตร 300 ไร ่เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด และ
พืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 195/195 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

253 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบเรียงหินในกล่องลวด 
ตาข่าย บ้านผีปาน หมู่ที่ 10 
ต าบลนาเกียน  
อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหินในกลอ่ง
ลวดตาข่าย บา้นผีปาน หมู่ที่ 10  
ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย ขนาดกวา้ง  
5 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 เมตร   

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาเกยีน   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบเรียงหิน 
เพื่อเป็นน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร แก้ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลนในฤดูแล้ง และมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ กลุ่มเปา้หมาย 737 คน พื้นทีท่ า
การเกษตร 300 ไร ่เพาะปลกูข้าว ขา้วโพด  
และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 

รวม 253 โครงการ 421,849,868  415,962,768 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 1/38 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของทอ้งถิ่น : ระดับพื้นที่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 สร้างเครือข่ายทางการค้า
และจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาด
สากล 

1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกและ
ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
(383,900 บาท) 
2. สร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ (คร้ังละ 50 คน  
4 คร้ัง รวม 200 คน อบรมคร้ังละ 2 วัน) 
(4,573,600 บาท) 
3. Export Clinic และ Business 
Matching (กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
100 คน) 
  3.1 Export Clinic โดยเชิญผู้ที่มี
ประสบการณ์เป็นวิทยากรและพ่ีเล้ียงเพ่ือมา
ให้ความรู้ คำแนะนำ (1,078,500 บาท) 
  3.2 Business Matching (1,765,000 บาท) 
โดยเชิญคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ผู้ส่งออก
มาเจรจา ซ้ือขาย ระยะเวลา 1 วัน 
4. การติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน 
(199,000 บาท) 

8,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการอบรมสร้าง
เครือข่ายทางการค้า Business Matching ซ่ึงเป็น
กิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอยู่แล้ว 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 2/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ส่งเสริมการเกษตรในการ
ผลิตพืชปลอดภัย เกษตร
ปลอดสารพิษและเกษตร
อินทรีย์ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุนและยกระดับ
การผลิตสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมและ
เพ่ิมช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย
ในการผลิตพืชปลอดภัย เกษตรปลอด
สารพิษและเกษตรอินทรีย์ ในสินค้าประเภท
พืชผัก เช่น ผักสลัด ผักเมืองหนาว  
โดยมี 3 กิจกรรมหลัก  
1. การจัดเวทีประชุมช้ีแจงการดำเนิน
โครงการ  
2. การอบรมให้ความรู้การผลิตเกษตร
ปลอดภัย  
3.  การจัดเวทีสรุปติดตามประเมินผล 

200,000 เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา 

เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมให้
ความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

  

3 ฝึกอบรมและส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าโอทอป ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันทาง
การตลาดได้ โดยมี 2 กิจกรรมหลัก  
1. การจัดเวทีประชุมช้ีแจงการดำเนิน
โครงการ  
2. การอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสินค้าโอทอป  

200,000 เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา 

เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมให้
ความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 3/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ปรับปรุงถนนโดยดำเนินการ 
Over lay ทางหลวงท้องถ่ิน 
ชม.18-019  
สายทางบ้านสันช้างมูบ - 
บ้านปูคา บ้านสันช้างมูบ 
หมู่ที่ 10 ตำบลต้นเปา 
อำเภอสันกำแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงถนนโดยดำเนินการ Over lay  
ทางหลวงท้องถ่ิน ชม.18-019  
สายทางบ้านสันช้างมูบ - บ้านปูคา  
บ้านสันช้างมูบ หมู่ที่ 10 ตำบลต้นเปา 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 130 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

275,000 เทศบาลเมืองต้นเปา เทศบาลเมืองต้นเปา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินที่
ชัดเจน 

  

5 เสริมผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โอเวอร์เลย์) ถนนสายซอย 6 
บ้านสันคะยอม เช่ือม  
ทางหลวง 108 เขตเทศบาล
สันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โอเวอร์เลย์) ขนาด กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 700 เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด   

1,071,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมะขามหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเสริมผิว
จราจร ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนใน
การดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

6 สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ 1. ดำเนินการทำสวนผักคนเมือง  
จำนวน 1 แห่ง (200,000 บาท ค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก 
เคร่ืองมือ ฯลฯ )  
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทำแปลง
เกษตรระดับครัวเรือน ผู้อบรมจำนวน  
200 คน (248,000 บาท ค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร 
เดินทาง วัสดุเกษตร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
วัสดุสำนักงาน วัสดุประชาสัมพันธ์)  

448,000 เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนการปลูกผักสวนครัว ไม่ได้แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 4/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ปุ๋ยหมัก - ผักปลอดภัย -
สมุนไพรไทย - สู้ภัยโควิด 

 1. การทำปุ๋ยหมักสาธิต จำนวน 1 แห่ง 
(310,000 บาท)  
2. แปลงเกษตรอินทรีย์สาธิต จำนวน 1 ไร่ 
(165,000 บาท)  
3. ทำแปลงสมุนไพรไทยสาธิต จำนวน 0.25 
ไร่ (180,000 บาท)  
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทำปุ๋ย
หมักอินทรีย์ - แปลงเกษตรอินทรีย์ - แปลง
สมุนไพรไทย จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 20 คน 
รวมทั้งส้ิน 200 คน (400,000 บาท) 

1,055,000 เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปลูกผักปลอดภัยและ
สมุนไพร ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ิน 

  

8 ติดตั้งราวกันอันตราย  
ทางหลวงหมายเลข 107 
ตอนขี้เหล็กหลวง -  
เมืองงาม ระหว่าง  
กม.30 - 893 - 305 + 121 
(เป็นช่วงๆ) 

ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 
107 ตอนขี้เหล็กหลวง - เมืองงาม  
ระหว่าง กม.30 - 893 - 305 + 121  
(เป็นช่วงๆ) เขตพ้ืนที่ตำบลช้ีเหล็ก  
สันมหาพน อินทขิล แม่นะ เชียงดาว ปิงโค้ง 
ศรีดงเย็น ปงตำ แม่ข่า แม่สูน สันทราย 
เวียง ในอำเภอแม่แตง เชียงดาว  
ไชยปราการฝาง โดยระยะทางที่ติดตั้ง
ทั้งหมด 10,137 เมตร 

29,723,292 จังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 3 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งราว
กันอันตราย ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 5/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่างทางหลวงชนิดประหยัด
พลังงานบนทางหลวง
หมายเลข 121  
(ถนนวงแหวนรอบนอก) 
ตอนเหมืองกุง - ต้นเปา - 
ดอนแก้ว - ต้นพยอม - 
เหมืองกุง ระหว่าง  
กม.0 + 000 - กม.52 + 
957 ปริมาณงาน 539 ต้น 

ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
ชนิดประหยัดพลังงานบนทางหลวง
หมายเลข 121 (ถนนวงแหวนรอบนอก) 
ตอนเหมืองกุง - ต้นเปา - ดอนแก้ว -  
ต้นพยอม - เหมืองกุง  
ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.52 + 957 โดย
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 539 ต้น และปรับปรุง
ไฟฟ้าเดิม  จำนวน 1,313 ต้น   

49,998,000 จังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวง 
เชียงใหม่ที่ 2 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งและ
ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวง ไม่ได้ระบุ
เหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานที่ชัดเจน
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

10 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวง
หมายเลข 1001  
ตอนบ้านโป่ง – พร้าว 
ระหว่าง  
กม.36 + 000 - 81 + 000 
(เป็นช่วงๆ) 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวง
หมายเลข 1001 ตอนบ้านโป่ง - พร้าว 
ระหว่าง กม.36 + 000 - 81 + 000  
(เป็นช่วงๆ ) จำนวน 168 ต้น 

6,722,576 จังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 3 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างชนิดกิ่งเดียว 168 ต้น ไม่ได้ระบุเหตุผล
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

11 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ชนิดกิ่งคู่และกิ่งเดี่ยว  
ทางหลวงหมายเลข 107 
ตอนล้องอ้อ - เมืองงาม 
ระหว่าง กม. 140 + 000 - 
149 + 000 (เป็นช่วงๆ) 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่และกิ่งเดี่ยว 
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนล้องอ้อ - 
เมืองงาม ระหว่าง กม. 140 + 000 - 149 + 
000 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 146 ต้น 

7,464,552 จังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวง 
เชียงใหม่ที่ 3 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างชนิดกิ่งคู่และเดี่ยว 146 ต้น ไม่ได้ระบุ
เหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานที่ชัดเจน
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 6/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ปรับปรุงศูนย์จำหน่ายและ
จัดแสดงสินค้าหน่ึงตำบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
อำเภอฮอด 

ปรับปรุงศูนย์จำหน่ายและจัดแสดงสินค้า
หน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
อำเภอฮอด ประกอบด้วยงานโครงสร้าง  
งานสถาปัตยกรรม (หลังคา เพดาน ผนัง 
ตกแต่ง พ้ืน ประตู ฯลฯ) ระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟ้า ขนาดประมาณ กว้าง 10 เมตร 
ยาว 9 เมตร 

500,623 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชน 
อำเภอฮอด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ศูนย์จำหน่ายและจัดแสดงสินค้าหน่ึงตำบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอฮอด ซ่ึงสถานที่
ดำเนินการอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอฮอด เป็น
สถานที่ราชการ 

  

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด
ประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงลาน โดยปูพ้ืนบล๊อคตัวหนอนใน
พ้ืนที่กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 
(ปรับพ้ืนดิน และปูบล๊อคตัวหนอน  
พ้ืนที่ 24 เมตร*60 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,440 ตารางเมตร) บริเวณพ้ืนที่หน้า
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

496,000 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ซ่ึงสถานที่
ดำเนินการอยู่ในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
สถานที่ราชการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 7/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ปรับปรุงอำนวยความ
ปลอดภัยถนน ชม.5036 
แยก ทช.ชม.3035 -  
บ้านทุ่งเส้ียว ตำบลทุ่งต้อม 
อำเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ติดตั้ง Guard Rail ไฟฟ้าแสงสว่าง และ
สัญญาณไฟจราจร 

10,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งราว
กันตก ไฟฟ้าส่องสว่าง และสัญญาณไฟจราจร ไม่ได้
ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานที่
ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินที่ชัดเจน 
รวมทั้งไม่มีแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง 

  

15 ซ่อมแซมและปรับปรุงงาน
อำนวยความปลอดภัย
บริเวณทางแยกและไฟฟ้า
แสงสว่าง สาย ชม.4032 
แยก ทล.1141 -  
บ้านท่าวังพร้าว  
อำเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ติดตั้ง Guard Rail ไฟฟ้าแสงสว่าง และ
สัญญาณไฟจราจร 

5,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวง 
ชนบทเชียงใหม่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งราว
กันตก ไฟฟ้าส่องสว่าง และสัญญาณไฟจราจร  
ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานที่
ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินที่ชัดเจน 
รวมทั้งไม่มีแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 8/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 100 จุด 
ช่วงที่ 1 ริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 
ชม 4016 ระยะทาง 5,160 เมตร 
ช่วงที่ 2 ริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 
ชม 4053 ระยะทาง 5,317 เมตร 

6,900,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่วิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

17 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จำนวน 30 จุด 

2,070,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลแสนไห 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

18 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จำนวน 
80 จุด 

5,520,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเปียงหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนใน
การดำเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 9/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จำนวน  
80 จุด 

5,520,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองแหง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

20 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 
70 จุด 

4,830,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่แดด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

21 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
จำนวน 70 จุด 

4,830,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแจ่มหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 10/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 
จำนวน 70 จุด 

4,830,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านจันทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

23 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จำนวน 35 จุด 

2,415,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเป้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน  

  

24 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน  

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง (ช่วงที่ 1) 
จำนวน 20 จุด 

1,380,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ก๊า 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 11/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จำนวน 
10 จุด 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าวังพร้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

26 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จำนวน 
20 จุด 

1,380,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงท่ากาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

27 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จำนวน  
20 จุด 

1,380,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ก๊า 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 12/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ถนนสายหลักบ้านแม่กุ้งบก เช่ือมต่อ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ตำบลสันกลาง 
อำเภอสันป่าตอง จำนวน 20 จุด 

1,380,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

29 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ถนนสายหลักบ้านป่าบง เช่ือมต่อ 
เทศบาลตำบลหารแก้ว ตำบลสันกลาง  
อำเภอสันป่าตอง จำนวน 20 จุด 

1,380,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

30 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จำนวน 40 จุด 

2,760,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลท่าวังตาล 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 13/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จำนวน 10 จุด 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลขัวมุง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

32 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี 

1,380,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบล 
หนองแฝก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

33 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี 

690,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลดอนแก้ว 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 14/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ติดตั้งไฟแบบรอกสลิงหมุน
ยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี
ประกอบแบตเตอร่ีและ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอร่ี
ในตัวแบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 
ถนนสายบ้านศรีดอนชัย  
หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแบน 
หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย 
อำเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่  
จำนวน 20 จุด 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลสันทราย อำเภอสารภี  

1,380,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบล 
สันทรายมหาวงศ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

35 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จำนวน 78 จุด 

2,070,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลท่ากว้าง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 15/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จำนวน 40 จุด 

2,760,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลไชยสถาน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

37 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จำนวน 41 จุด 

2,829,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่คะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

38 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลเวียง อำเภอฝาง 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 16/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จำนวน 41 จุด 

2,829,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่งอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

40 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จำนวน 41 จุด 

2,829,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไมเ่ห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

41 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จำนวน 28 จุด 

1,932,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 17/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จำนวน 20 จุด 

1,380,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลสันโป่ง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

43 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลสันทราย จำนวน 72 จุด 

4,968,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสันทราย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

44 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่ปั๋ง 

3,243,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 18/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลป่าตุ้ม จำนวน 72 จุด 

4,968,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

46 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่แวน จำนวน 41 จุด 

2,829,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่แวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

47 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลโหล่งขอด 

5,382,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโหล่งขอด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 19/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย 

2,070,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลสันป่าเปา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

49 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จำนวน  
30 จุด 

4,830,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

50 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จำนวน  
30 จุด 

2,070,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเมืองเล็น 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 20/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 

2,070,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบล 
เจดีย์แม่ครัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

52 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด 
จำนวน 10 จุด 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบล 
สำราญราษฎร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

53 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 21/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน  
30 จุด 

2,070,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลแม่คือ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

55 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน  
30 จุด 

2,070,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลแม่โป่ง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

56 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 
45 จุด 

3,105,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบล 
ตลาดขวัญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 22/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลป่าเม่ียง อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 
30 จุด 

2,070,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลป่าเม่ียง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

58 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเชิงดอย 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

59 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเกด็ จำนวน 
10 จุด 

690,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบล 
ตลาดใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 23/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ 

4,554,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลหนองบัว 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

61 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านแพะเศรษฐี หมู๋ที่ 16 ตำบลศรีดงเย็น 
อำเภอไชยปราการ จำนวน 26 จุด 

1,794,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีดงเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

62 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านร้องธาร หมู๋ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น  
อำเภอไชยปราการ จำนวน 10 จุด 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีดงเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 24/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านปางมะขามป้อม หมู๋ที่ 14  
ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  
จำนวน 10 จุด 

690,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีดงเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

64 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านเชียงหม้ัน หมู๋ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น 
อำเภอไชยปราการ จำนวน 10 จุด 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีดงเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

65 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จำนวน  
50 จุด 

3,450,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลยางคราม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 25/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 
10 จุด 

690,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบล 
แม่ฮ้อยเงิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 26/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน  

ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคม
ไฟถนนเอลอีดีประกอบแบตเตอร์ร่ีและ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอร์ร่ีในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 
จำนวน 2,406 ชุด 
1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
(โซนเหนือ) (47,955,000 บาท) 
2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
(โซนกลาง) (77,349,000 บาท) 
3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
(โซนใต้) (40,710,000 บาท) 

166,014,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 27/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ติดตั้งเสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบรอกสลิง
หมุนยก ตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย บริเวณบ้านป่าไผ่  
หมู่ที่ 2 ตำบลแม่โป่ง  
อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่โป่ง 
อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 28 จุด   

1,932,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลแม่โป่ง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

69 ระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG ระบบขนาด 
L บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 
ตำบลแม่โป่ง  
อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG ระบบ
ขนาด L บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่โป่ง 
อำเภอดอยสะเก็ด   

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลแม่โป่ง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดหาระบบ
ผลิตน้ำประปา ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

70 จัดหาระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG ระบบขนาด 
L บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2  
ตำบลแม่โป่ง  
อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 จัดหาระบบผลิตน้ำประปา  
(Water Treatment System) POG ระบบ
ขนาด L บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่โป่ง 
อำเภอดอยสะเก็ด   

5,200,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลแม่โป่ง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดหาระบบ
ผลิตน้ำประปา ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 28/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
(ป่านันทนาการ) ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติอย่างมี 
ส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ป่านันทนาการ)  
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน บ้านน้ำ
ออกรู ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการ ก่อสร้าง
ถนน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ระบบ
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพักอาศัย 
ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ก่อสร้างห้องน้ำ ลานจอดรถ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 
จัดทำป้ายส่ือความหมาย ป้อมยาม  
ส่ิงอำนวยความสะดวกอื่นๆ สร้างบอร์ดเวย์  

12,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการ 
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นสร้างศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

72 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จำนวน 20 จุด 

1,380,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลป่าบง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 29/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
เขตเทศบาลตำบลดอยสะเกด็ อำเภอดอย
สะเก็ด จำนวน 35 จุด 

2,415,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบล 
ดอยสะเก็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

74 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สาธารณะ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ 
ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 
20 จุด 

1,380,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทพเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินที่ชัดเจน 

  

75 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 1 บ้านปางข้ีเหล็ก 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 
บ้านปางข้ีเหล็ก ตำบลทุ่งปิ๊ อำเภอแม่วาง 

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

76 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองเย็น 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 
บ้านหนองเย็น 

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 30/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 3 บ้านพันตน 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 
บ้านพันตน 

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

78 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 4 บ้านกลางดง 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 
บ้านกลางดง 

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

79 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี๊ 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 
บ้านทุ่งปี ๊

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

80 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 6 บ้านเด่นนาทราย 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
บ้านเด่นนาทราย 

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

81 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 7 บ้านแพะประทาน 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 
บ้านแพะประทาน 

185,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 31/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าคาใต้ 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 
บ้านทุ่งป่าคาใต ้

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

83 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 
บ้านริมวาง 

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

84 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ 10 บ้านแสนคำ 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 
บ้านแสนคำ 

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 32/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 
บ้านทุ่งป่าคาเหนือ 

185,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปี ๊

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 33/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านอรุโณทัย  
หมู่ที่ 10 

1. การเพาะเห็ดนางฟ้าฮังการี (112,660 บาท 
เป็นค่าเห็ด 92,660 บาท ช้ันวางเห็ด 
20,000 บาท) 
2. การเล้ียงไก่ไข่ (249,280 บาท) 
3. การเล้ียงไก่เน้ือสายพันธุ์ประดูหางดำ
เชียงใหม่ (128,880 บาท)  
4. การเล้ียงไก่กระดูกดำเพ่ือผลิตลูกไก่ขุน 
(97,500 บาท) 
5. การเล้ียงหมูดำเชียงดาว (128,000 บาท) 
6. การฝึกอบรมเกษตรกร 3 วัน  
(29,700 บาท) หลักสูตร  
1) การเพาะเห็ดนางฟ้าฮังการี  
2) การเล้ียงไก่ไข่  
3) การเล้ียงไก่เน้ือประดูหางดำ  
4) การเล้ียงไก่กระดูกดำ  
5) การฟักไข่  
6) การเล้ียงหมูดำเชียงดาว  
7) การทำโรงเรือน ระบบน้ำและการ
ปรับแต่งสถานที่ (762,200 บาท) 

1,508,220 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเมืองนะ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แต่ขาดความพร้อมของ
พ้ืนที่ดำเนินการ โดยไม่มีแบบฟอร์มอนุญาตการใช้
พ้ืนที่ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 34/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 จัดหาระบบผลิตน้ำประปา 
(Water Treatment 
System) POG ขนาดใหญ่ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
วัดลัฏฐิวัน  
(โรงพยาบาลนครพิงค์  
ศูนย์มะเร็ง) บ้านขอนตาล 
หมู่ที่ 3 ตำบลริมใต้  
อำเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 จัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water 
Treatment System) POG ขนาดใหญ่ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย วัดลัฏฐิวัน 
(โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์มะเร็ง)  
บ้านขอนตาล หมู่ที่ 3 ตำบลริมใต้  
อำเภอแม่ริม   

5,200,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลริมใต ้ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจัดหาระบบ
ผลิตน้ำประปา โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

88 ขุดลอกลำห้วยหวาย  
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 2 
ตำบลออนเหนือ  
อำเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ 2 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน   

400,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลออนเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกลำ
ห้วย โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

89 ขุดขยายสระเก็บน้ำ  
บ้านแม่ป่าขาง หมู่ที่ 10 
ตำบลออนเหนือ  
อำเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ขุดขยายสระเก็บน้ำ บ้านแม่ป่าขาง  
หมู่ที่ 10 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน   

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลออนเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดขยาย
สระเก็บน้ำ โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

90 ขุดลอกอ่างไชยปราการ 
บ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 
ตำบลออนเหนือ  
อำเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ขุดลอกอ่างไชยปราการ บ้านดอนทราย  
หมู่ที่ 8 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน   

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลออนเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกอ่าง 
โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) 
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 35/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ขุดลอกอ่างห้วยต้นม่วง  
บ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 
ตำบลออนเหนือ  
อำเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ขุดลอกอ่างห้วยต้นม่วง บ้านดอนทราย  
หมู่ที่ 8 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน   

493,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลออนเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกอ่าง 
โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) 
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

92 ปรับปรุงถนนลูกรังสายทาง
ในตำบล บ้านยางคราม  
หมู่ที่ 3 ตำบลยางคราม 
อำเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่  
(จุดที่ 1 สายทางเหมืองกลาง 
บ้านยางคราม - บ้านแม่อาว
, จุดที่ 2 สายทาง 
กลางบ้านยางคราม - 
โรงเรียนสันพระเจ้า)  

 ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางในตำบล  
บ้านยางคราม หมู่ที่ 3 ตำบลยางคราม 
อำเภอดอยหล่อ   

496,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลยางคราม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุง
ถนน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

93 ขุดลอกสระหนองน้ำ
สาธารณะ เช่ือมลำเหมือง 
ในหมู่บ้าน บ้านเกาะ  
หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงดอย 
อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ขุดลอกสระหนองน้ำสาธารณะ  
เช่ือมลำเหมืองในหมู่บ้าน บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด   

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเชิงดอย 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ
หนองน้ำสาธารณะ โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 36/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 
บ้านอังครักษ์ ตำบลข่วงเปา 
อำเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านอังครักษ์ 
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง   

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลข่วงเปา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาล โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณ 
ซอยน้อยวัวหัน (ซอย 39 
หน้าโรงเรียนวังจ๊อม)  
หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว 
อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยน้อยวัวหัน  
(ซอย 39 หน้าโรงเรียนวังจ๊อม) หมู่ที่ 4 
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว    

322,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเชียงดาว 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านม่วงฆ้อง  
หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงดาว 
อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านม่วงฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงดาว  
อำเภอเชียงดาว   

495,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเชียงดาว 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่นะ  
หมู่ที่ 2 เช่ือมบ้านป่าบง  
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นะ  
อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นะ 
หมู่ที่ 2 เช่ือมบ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นะ 
อำเภอเชียงดาว   

499,200 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลแม่นะ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 37/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก  
บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8  
ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก บ้านแม่อ้อใน  
หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว   

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลแม่นะ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

99 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง 
หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง 
อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง 
อำเภอเชียงดาว   

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งข้าวพวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านเมืองนะ  
หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ 
อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ  
อำเภอเชียงดาว    

494,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเมืองนะ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน เชียงใหม่ หน้า 38/38 

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ้่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านน้ำรู หมู่ที่ 6 
ตำบลเมืองนะ  
อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรู 
หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว    

484,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเมืองนะ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหนองเขียว 
หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองนะ 
อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองนะ 
อำเภอเชียงดาว   

494,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเมืองนะ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

103 จ้างงานเพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพด้านการ
จัดการวัสดุใช้แล้วเพ่ือสู้
วิกฤติ COVID19 

จ้างเหมาแรงงาน 10 คน จำนวน 90 วัน 
เพ่ือจัดการวัสดุใช้แล้วและขยะช้ินใหญ่ของ
เทศบาล  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงาน 292,500 บาท 
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง 30,000 บาท 
3. ค่าครุภัณฑ์ 40,000 บาท 
4. งานประชาสัมพันธ์ 10,000 บาท 

372,500 เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างแรงงาน
เพ่ือไปปฏิบตัิงานในภารกิจของเทศบาล 

  

ปรับลดวงเงิน 5,887,100  
รวม 103 โครงการ 464,632,263  

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่6

จังหวัดแม่ฮอ่งสอน

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

แม่ฮ่องสอน  847,106,181 385 846,709,346 182 406,880,590 203 439,828,756 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 1/113 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดบัพื้นที่ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  
(Off Grid) ต าบลเมืองแปง 
อ าเภอปาย, ต าบลหว้ยปูลิง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
และต าบลผาบอ่ง  
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
(Off Grid) จ านวน 8 ระบบ ขนาดรวม  
316 กิโลวัตต ์พร้อมระบบกกัเก็บพลังงาน
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แบบ Mini Grid   
มีรายละเอียด ดังนี้  
1. ต าบลเมืองแปง อ าเภอปาย 4 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านดอยหมาก บ้านแม้งแกงหอม 
บ้านยางแกงหอม และบ้านแกงหอมใหม่ 
ขนาด 136 กิโลวัตต์ (45,224,000)  
2. ต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3 
หมู่บ้าน ได้แก ่บ้านห้วยปูลิง บ้านห้วยตอง
ก๊อ และบ้านหว้ยไม้ด า ขนาด 72 กิโลวตัต์ 
(28,293,000) 
3. ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
1 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านห้วยแกว้บน ขนาด 
108 กิโลวัตต์ (35,527,000)ทั้งนี้ หลัง
โครงการแล้วเสร็จ เจ้าหนา้ที่ของหนว่ย
ด าเนินการและประชาชนในพื้นที่จะรว่มกัน
บริหารจัดการ โดยจัดอบรมให้ความรู้และ
จัดเตรียมงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้ในระยะยาว  

109,044,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานพลังงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
โดยติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
พื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เนื่องจากทั้ง 8 หมู่บ้าน 
เป็นพื้นที่ห่างไกล อยู่ในเขตป่าเขา และการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเข้าไปไม่
ถึง ทั้งนี ้การด าเนินโครงการจะชว่ยใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ใน
ระดับหนึ่ง รวมทั้งสามารถรองรับเครื่องมือทาง
การแพทย์พื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 8 หมู่บา้น (564 ครัวเรือน)   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

109,044,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 2/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางขึ้นโรงเรียนร่มฉัตร 
ท.2 - โรงเรียนไท่จง ท.3  
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสารภี  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 6.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 57.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่  
342.00 ตารางเมตร 

294,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่ลา
น้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและรองรับการ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 2,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 528 คน และนักเรียนและผู้ปกครอง 
400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

294,800 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางขึ้นโรงเรียนไท่จง 
ท.3 (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 9  
บ้านทุ่งสารภี  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ยาว 119.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 476.00 ตารางเมตร 

410,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและรองรับการ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 2,000 บาท  
ต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร  528 คน และนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสม 
เป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

410,400 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 3/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางท่าสวนยา  
(ห้วยเขยีด) หมู่ที ่1   
บ้านแม่ลาน้อย  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร ยาว 196.00 เมตร หรือมีพืน้ที่
รวมไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร 

498,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 2,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อ
เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 200 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

498,600 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางหนองปู่กวาง 
(ห้วยเขยีด) หมู่ที ่1 บ้านแม่
ลาน้อยต าบลแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 195.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่  
585.00 ตารางเมตร 

496,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่ลา
น้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 2,000 บาท ต่อครัวเรือน 
ต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

496,200 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 4/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจุดที่ 3  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 3  
บ้านแม่งะ หมู่ที ่7 ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
644.00 ตารางเมตร      

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 1,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
332 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

494,000 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กหย่อมบ้านมอเดย์  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหย่อมบ้าน 
มอเดย์ บ้านแม่งะ หมู่ที ่7 ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
648.00 ตารางเมตร      

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม 
และข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร
ในพื้นที่ 332 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสม 
เป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 5/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านแม่งะไปบ้าน
แม่สะปึ๋งใต้ จุดที่ 2  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่งะไปบ้านแม่สะปึ๋งใต้ จุดที่ 2  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร      

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
332 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

491,000 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กในหมู่บ้าน 
จ านวน 2 จุด  
บ้านแม่งะ 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน 
จ านวน 2 จุด บ้านแม่งะ หมู่ที่ 7  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร  
- จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร       

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
332 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 6/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ปรับปรุงถนนดินบ้านแม่งะ 
ไปหย่อมบ้านมอเดย ์

ปรับปรุงถนนดินบ้านแม่งะไปหยอ่มบ้านมอ
เดย์ บ้านแม่งะ หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 3,100.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 12,400.00 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกลี่ยพื้นกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 3,100.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
15,500.00 ตารางเมตร   

450,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
ในพื้นที่ 332 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

450,000 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเข้าพื้นที่
การเกษตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่
การเกษตร บา้นท่าสองแคว หมู่ที่ 8  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร    

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม 
และข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
554 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที    

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 7/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางไปวัดป่าแก้วนัทพร  
บ้านท่าสองแคว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปวัด
ป่าแกว้นันทพร บา้นท่าสองแคว หมู่ที ่8  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  
ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 554 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางขึ้นค่ายลูกเสือ  
บ้านทุ่งรวงทอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึน้
ค่ายลูกเสือ บา้นทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 10  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตารางเมตร   

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 585 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 8/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
แม่ละมอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นแม่ละมอง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่
ลาน้อย อ าเภอแม่ลานอ้ย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 660.00 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 493 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,000 

15 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
สะพานสลิงถึงบ้านวังคัน 

ปรับปรุงถนนดินสะพานสลิงถึงบ้านวังคัน  
หมู่ที่ 11 ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,160.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,640.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 493 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 9/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเส้นทางหลัก  
บ้านห้วยงูเหลือม  
จุดที่ 1 - หมู่ที่ 8 

บ้านห้วยงูเหลือม จุดที ่1 - หมู่ที่ 8  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 183.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและประชาชน 554 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางหลัก บ้านห้วย
งูเหลือม จุดที่ 2 หมู่ที ่8 

บ้านห้วยงูเหลือม จุดที ่2 หมู่ที ่8  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและประชาชน 554 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 10/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน  
บ้านแม่แลบ  

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นแม่
แลบ  ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นมีไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและประชาชน 980 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

500,000 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบหมู่บา้น บา้นแม่
แลบ หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่แลบ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นมีไม่น้อยกวา่ 
588.00 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม 
และข้าวโพด) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและประชาชน 
788 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 11/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  
จ านวน 2 จุด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
และ 5 ต าบลขุนแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 2 ชว่ง  
1. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
344.00 ตารางเมตร 
2. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 308.00 
ตารางเมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 493 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถม
ดินลูกรังและปรับเกลี่ย  
สายทางบ้านผาไหวเหนือ 
หมู่ที่ 5 - บ้านฟักทอง  
หมู่ที่ 4 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขุน 
แม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน (254 
ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 12/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถม
ดินลูกรังและปรับเกลี่ย 
เส้นทางลัดบ้านขุนแม่ลา
น้อยใต้ หมู่ที ่1 - บ้านผา
ไหวกลาง หมู่ที ่5  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตรยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน (254 
ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถม
ดินลูกรังและปรับเกลี่ย สาย
ทางบ้านส้มป่อย หมู่ที ่2 - 
บ้านอมลาน หมู่ที่ 2 - ดอย
สามเบ็น ต าบลขุนแม่ลาน้อย
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตรยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน (254 
ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 13/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถม
ดินลูกรังและปรับเกลี่ย 
สายทางทุ่งคริสมาส บ้านอม
ลาน หมู่ที่ 2 - กิ๋วแม่ตูม 
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและ 
ปรับเกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาวรวม 4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดิน
ลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน (254 
ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถม
ดินลูกรังและปรับเกลี่ย  
สายทาง บา้นฟักทอง  
หมู่ที่ 4 - บ้านทุ่งพระพร  
หมู่ที่ 4 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน  
(254 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 14/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถม
ดินลูกรังและปรับเกลี่ย สาย
ทางเข้าสวนเกษตรบ้านผา
ไหวใต้ หมู่ที่ 5 ต าบลขุนแม่
ลาน้อย อ าเภอแม่ลานอ้ย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตรยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทนุในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน (254 
ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถม
ดินลูกรังและปรับเกลี่ย  
สายทางบ้านขุนแม่ลาน้อย 
หมู่ที่ 1 - บ้านขุนแม่นาย - 
บ้านอมลาน หมู่ที่ 2  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและ 
ปรับเกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาวรวม 4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดิน
ลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร 
ยาว 315.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน (254 
ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนนิการได้ทันที   

481,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 15/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถม
ดินลูกรังและปรับเกลี่ย  
สายทางบ้านขุนแม่ลาน้อย 
หมู่ที่ 1 - ทางลัดผ่านบ้าน
ห้วยผึ้งใหม่   
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน  
(254 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
สวนเกษตร บ้านขุนแม่ลา
น้อย หมู่ที ่1 ต าบลขุนแม่ลา
น้อย อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตรยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
817 คน (254 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 16/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
สวนเกษตร บ้านส้มปอ่ย  
หมู่ที่ 2 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
817 คน (254 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
สวนเกษตร บ้านอมลาน  
หมู่ที่ 2 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และขา้วโพด)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน 
(254 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 17/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
สวนเกษตร บ้านป่าแก่  
หมู่ที่ 3 ต าบลขุนแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตรยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน  
(254 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 

33 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
สวนเกษตร บ้านฟักทอง  
หมู่ที่ 4 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน (254 
ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 18/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
สวนเกษตร บ้านผาไหว  
หมู่ที่ 5 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถมดินลูกรังและปรับ
เกลี่ยถนนมีความกวา้ง 5.00 เมตร ยาวรวม 
4,000.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 315.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,300 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 817 คน (254 
ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

481,000 

35 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เส้นทางบ้านสุบินถึง
น้ าตกท้ายหมู่บ้าน) หมู ่1 
บ้านห้วยห้อม ต าบลห้วย
ห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
600.00 ตารางเมตร 

475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า กระเทยีม และ
ผลไม้ตามฤดูกาล) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลง
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  
กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที    

475,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 19/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เส้นทางไปบ่อขยะ) 
หมู่ 2 บ้านห้วยห้า  
ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
600.00 ตารางเมตร 

474,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาปี ถัว่แดง  
ถั่วด า กระเทียม และผลไม้ตามฤดูกาล) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสม 
เป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที   

474,000 

37 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นทางเข้านาป้อ
น้องเชิญถึงนาบ้านเจริญสุข) 
หมู่ 5 บ้านดง  
ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
600.00 ตารางเมตร 

469,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร อาทิ ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า กระเทียม และ
ผลไม้ตามฤดูกาล ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลง
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
รวมทั้งเกิดการจ้างงานในพื้นที่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

469,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 20/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เส้นทางแขว่เดไปบ้าน
ละอางใต้) หมู่ที่ 3 หยอ่ม
บ้านละอางใต้ ต าบลห้วย
ห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
620.00 ตารางเมตร 

475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า กระเทยีม และ
ผลไม้ตามฤดูกาล) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลง
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 210 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

475,000 

39 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นทาง บ้านเจริญถึง
บ้านชัยค า) หมู่ 6  
บ้านละอูบ ต าบลหว้ยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
600.00 ตารางเมตร 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
ห้วยห้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า กระเทยีม และ
ผลไม้ตามฤดูกาล) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลง
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 950 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 21/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  
สายโท้งก้างปลา บา้นแม่สุ  
หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโท้งก้างปลา  
บ้านแม่สุ หมู่ที ่2 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760.00 ลู 
กบาศก์เมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 397 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 

41 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย
ห้วยปา่คี บา้นแม่สุ หมู่ที ่2 
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหว้ยปา่คี  
บ้านแม่สุ หมู่ที ่2 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760.00  
ลูกบาศก์เมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 397 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 22/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  
สายเข้าพื้นที่ท าการเกษตร
บริเวณหนองปลาเหยีย่น  
บ้านแม่สุ หมู่ที ่2  
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเข้าพื้นที่ท า
การเกษตรบริเวณหนองปลาเหยี่ยน  
บ้านแม่สุ หมู่ที ่2 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760.00  
ลูกบาศก์เมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 397 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 

43 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  
ถนนภายในหมู่บ้าน  
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3  
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บา้น 
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3 ต าบลแม่ลา
หลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 
2,200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,760.00 ลูกบาศก์เมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 714 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 23/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย
ห้วยปา่ซาง บ้านห้วยกอง
เป๊าะ หมู่ที ่3 ต าบลแม่ลา
หลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหว้ยปา่ซาง  
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3 ต าบลแม่ลา
หลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 
2,200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,760.00 ลูกบาศก์เมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 714 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 

45 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  
สายดอยตบั บา้นห้วยกอง
เป๊าะ หมู่ที ่3  
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายดอยตบั  
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3  
ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย   
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 2,200.00 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 1,760.00 ลูกบาศก์เมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
อาทิ ขา้ว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 714 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 24/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  
สายหว้ยโป่ง  
บ้านห้วยกองเป๊าะ  
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหว้ยโป่ง  
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3 ต าบลแม่ลา
หลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 
2,200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,760.00 ลูกบาศก์เมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทนุในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 714 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 

47 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  
สายข้างปา่ช้า บ้านทุ่งป่าคา 
หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ลาหลวง 
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายข้างปา่ช้า บา้น
ทุ่งป่าคา หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอ
แม่ลาน้อย ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาวรวม 2,200.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760.00 ลูกบาศก์เมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 458 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 25/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  
สายหว้ยช้างตาย  
บ้านทุ่งป่าคา  
หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหว้ยช้างตาย  
บ้านทุ่งป่าคา หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760.00  
ลูกบาศก์เมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 458 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

490,000 

49 ก่อสร้างผนังกันน้ าด้วยกล่อง
เกเบี้ยนป้องกันตลิ่งทรุด  
บริเวณนาทราย  
บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที ่1 

ก่อสร้างผนังกันน้ าด้วยกล่องเกเบี้ยนปอ้งกัน
ตลิ่งทรุด บริเวณนาทราย บ้านแม่ลาหลวง  
หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  
สูง 4.00 เมตร 

475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างผนังกันน้ าด้วยกล่องเกเบี้ยนเพื่อ
ป้องกันตลิ่งทรุดและสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทาง
การเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เลี้ยงสตัว์และปลูก
ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และขา้วโพด ทั้งนี้ การ
ด าเนินโครงการจะช่วยป้องกันน้ ากัดเซาะและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรอยา่งน้อย 3,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 2,196 คน (949 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

475,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 26/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียว 
สายทาง มส.ถ. 1-0002 
บ้านทุ่งยาวใต้ –  
บ้านห้วยไม้ด า  
ต าบลเมืองแปง  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

- ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเช่ือมโยง
เส้นทางท่องเที่ยว สายทาง มส.ถ. 1-0002 
บ้านทุ่งยาวใต้ - บ้านหว้ยไม้ด า  
ต าบลเมืองแปง อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้างเฉลี่ย  
5.50 เมตร ยาว 9,500.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
52,250.00 ตารางเมตร 

18,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซ่ึงเป็น
เส้นทางที่ตัดผ่านหมู่บ้าน 10 หมู่บา้น และพื้นที่
ทางการเกษตร 9,624 ไร ่(ข้าว ข้าวโพด กาแฟ 
กระเทียม และถั่วเหลือง) รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ (น้ าพุร้อนเมืองแปง ดอยปยุ 
และดอยสะเงาะ) โดยการด าเนินโครงการจะท าให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลงไม่น้อยกว่า 21,900,000 
บาทต่อปี และลดระยะเวลาเดินทางได้ 30 นาทีต่อ
การเดินทาง 1 ครั้ง  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 7,008 คน (2,250 ครัวเรือน)     
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
3. ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนแล้ว ตามประกาศกรมป่า
ไม้ฉบับที่ 45/2545 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545 ซ่ึง
มีผลถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2575 (ระยะเวลา 30 ปี)      

18,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 27/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต (Asphalt 
Concrete) เพื่อขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยว  
สายทาง มส.ถ 1-0013  
บ้านไร่ - บา้นคะปวง  
ต าบลแม่ยวม  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Asphalt concrete) ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
13,200.00 ตารางเมตร  

7,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซ่ึงเป็น
เส้นทางที่ตัดผ่านหมู่บ้าน 22 หมู่บา้น และพื้นที่
ทางการเกษตร จ านวน 2,406 ไร่ (ข้าว ข้าวโพด 
กาแฟ กระเทียม และถั่วเหลือง) รวมทั้งเช่ือมโยง
การท่องเท่ียว (วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุ
จอมทอง และอุทยานแห่งชาติสาละวิน) โดยการ
ด าเนินโครงการจะท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลง 
ไม่น้อยกวา่ 14,600,000 บาท  กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 18,882 คน  
(8,326 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที     

7,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 28/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต เพื่อขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร สายทาง 
มส.ถ. 1-0011 บ้านหัวปอน 
- บ้านมะหินหลวง ต าบล
แม่ยวมนอ้ย อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต  
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,900.00 ตารางเมตร 

5,500,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต  
ซ่ึงเป็นเส้นทางหลักที่เกษตรกรต าบลแม่ยวมน้อย
และแม่อูคอใช้ขนส่งสินค้าเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด ถัว่
เหลือง งาขาว กะหล่ าปลี มะเขือเทศ และ
กระเทียม) รวมทั้งมีพื้นที่ทางการเกษตรรวม  
1,135 แปลง และตัดผ่านแหล่งท่องเที่ยว (ดอยผา 
และดอยหมือ่กาโด่) โดยการด าเนินโครงการจะท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงไม่น้อยกว่า 3,285,000 
บาท ลดระยะเวลาเดินทางได้ 15 นาทีตอ่การ
เดินทาง 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 6,217 คน (1,782 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

5,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 29/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 พัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเพื่อการศึกษา 
ด้านสัตว์ป่าและพันธุพ์ืช  
ดอยจิกจ้อง อ าเภอ 
ปางมะผ้า – อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง 4 กิโลเมตร (9,470,000 บาท)  
2. จัดท าศาลาชมววิ (6 เหลี่ยม) จ านวน  
1 หลัง (229,000 บาท)  
3. จัดท าป้ายสื่อความหมาย ประชาสัมพันธ์ 
และม้านั่ง (193,100 บาท) 

9,892,100 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16  

สาขาแม่สะเรียง  
(ขสป.ลุ่มน้ าปาย) 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ) เพือ่เพิ่มความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ โดยคาดว่าจะมีนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น 
1,000 คนต่อปี และกลุ่มผู้ประกอบการจะมีรายได้
จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000,000 บาท
ต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยว 5,000 คน 
และผู้ประกอบการ 200 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

9,892,100 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 30/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์
และติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหนา้ที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย  

1. ปรับปรุงเส้นทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก) จากแยกบ้านกี๊ดสามสิบ ถึง จุด
สกัดบ้านน้ าบอ่สะเป่ ผวิจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 3,100.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,400.00 
เมตร (11,460,000 บาท)2. ติดต้ังระบบเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์จากบ้านหนองผา
จ้ า ถึงจุดสะกัดน้ าบ่อสะเป่ ระยะทาง 
3,100.00 เมตร (7,090,300 บาท) 
(พื้นที่ด าเนินการหย่อมบา้นบ่อสะเป ่หมู่ 3  
ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

18,550,300 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่

สะเรียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปรับปรุง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ) ซึ่งสภาพเดิมเป็นถนนดิน
ลูกรังและช ารุด ทั้งนี้การด าเนินโครงการจะช่วย
สนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า
ลุ่มน้ าปาย และส่งเสริมการท่องเท่ียวและศึกษา
ธรรมชาติ ท าให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
200,000 บาทต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 2,000 คน และผู้ประกอบการ  
30 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1 ปรับปรุง
เส้นทาง เป็นเงิน 11,460,000 บาท และไม่เห็นควร
สนับสนุนกิจกรรมที่ 2 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงิน 7,090,300 บาท) 

11,460,000.00 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 31/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางถนน
ภายในหมูบ่้าน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านมว่งสร้อย หมูท่ี่ 3  
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 600.00 ตารางเมตร       

471,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่นาเติง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ซ่ึงปัจจุบันผวิถนนช ารุด ท าให้เกิดอันตราย
ต่อผู้เดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด 
กระเทียม และถั่วเหลือง) โดยการด าเนนิโครงการ
จะท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าลดลงและมีรายได้
เพิ่มขึ้นประมาณ 1,500 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,264 คน  
(462 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที     

471,300 

56 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางถนน
ภายในหมูบ่้าน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาจลอง หมู่ที ่6 
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  640.00 ตารางเมตร               

488,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ซ่ึงปัจจุบันผวิถนนช ารุด ท าให้เกิดอันตราย
ต่อผู้เดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร  (ขา้ว ขา้วโพด 
กระเทียม และถั่วเหลือง) โดยการด าเนนิโครงการ
จะท าให้ต้นทุนขนส่งสินค้าลดลงและมีรายได้
เพิ่มขึ้นประมาณ 1,500 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 623 คน 
(251 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

488,300 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 32/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทางถนน 
ภายในหมูบ่้าน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านปางแปก หมู่ที ่7  
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 600.00 ตารางเมตร                

482,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ซ่ึงปัจจุบันผวิถนนช ารุด ท าให้เกิดอันตราย
ต่อผู้เดินทางและสร้างความเสียหายต่อการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด กระเทยีม และถั่ว
เหลือง) ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะท าให้ต้นทุน 
ในการขนส่งสินค้าลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 1,500 บาท กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร 865 คน (307 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

482,600 

58 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางถนน
ภายในหมูบ่้าน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางภายในหมู่บา้น บา้นไทรงาม  
หมู่ที่ 10 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปริมาณงาน  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
560.00 ตารางเมตร             

455,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ซ่ึงปัจจุบันผวิถนนช ารุด ท าให้เกิดอันตราย
ต่อผู้เดินทางและสร้างความเสียหายต่อการขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด กาแฟ กระเทียม และ
ถั่วเหลือง) ทั้งนี ้การด าเนินโครงการจะท าให้ต้นทุน
ในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและสร้างรายได้
ประมาณ 1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 423 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที       

455,200 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 33/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ซ่อมแซมผิวถนนโดยลงลูกรัง
บดอัดแน่นบ้านศรีดอนชัย 
หมู่ที่ 8 (ช่วงสายหว้ยแม่
เมือง) 

ซ่อมแซมผิวถนนโดยลงลูกรังบดอัดแน่น 
บ้านศรีดอนชัย หมู่ที ่8 ต าบลเวียงเหนอื 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,630 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,520 
ตารางเมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงเหนือ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมผิวถนนโดยลงลูกรังบดอัดแน่น เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด กาแฟ กระเทียม 
และถั่วเหลือง) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงและ
สร้างรายได้ประมาณ 1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
2,437 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

481,000 

60 ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีดอนชัย 
หมู่ที่ 8 (ซอย 2) 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรี
ดอนชัย หมู่ที ่8 (ซอย 2) ต าบลเวียงเหนือ  
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร  

359,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงเหนือ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน เพือ่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ขา้วโพด 
กาแฟ กระเทียม และถั่วเหลือง) ท าให้ตน้ทุนในการ
ขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและสร้างรายได้ประมาณ 
1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 672 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

359,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 34/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายวัดพระพุทธ
บาท - หว้ยแม่เมือง 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวดั 
พระพุทธบาท-หว้ยแม่เมือง ต าบลเวยีงเหนือ 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 796.00 ตารางเมตร 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงเหนือ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน เพือ่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ขา้วโพด 
กาแฟ กระเทียม และถั่วเหลือง) ท าให้ตน้ทุนในการ
ขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและสร้างรายได้ประมาณ 
1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 693 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

495,000 

62 ปรับปรุงถนนคอนกรี 
ตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น
บ่อไคร ้หมู่ที่ 11 ต าบลปาง
มะผ้า อ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
520.00 ตารางเมตร 

472,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางมะผ้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
ซ่ึงปัจจุบันผิวถนนช ารุด ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้
เดินทางและสร้างความเสียหายต่อการขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด กาแฟ กระเทียม และถั่ว
เหลือง) ทั้งนี้การด าเนินโครงการจะท าให้ต้นทุน 
ในการขนส่งลดลงและสร้างรายได้ประมาณ 1,500 
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 360 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

472,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 35/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ปรับเกลี่ยถนนเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวสาย
บ้านหนองหอย  
(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 4 - บ้าน
ปางตอง หมู่ที่ 2 ต าบล 
นาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ระยะทาง 3,520 เมตร 

ปรับเกลี่ยถนนลูกรังโดยการขุดรื้อพื้นทาง
เดิมพร้อมบดอัดแน่นลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ระยะ 3,520.00 เมตร 

148,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาปู่ป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับเกลี่ยถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด กาแฟ กระเทียม และถัว่เหลือง) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและสร้าง
รายได้ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 248 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

148,000 

64 ปรับเกลี่ยถนนเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวสาย
บ้านห้วยน้ าโป่ง  
(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 4 - บ้าน
น้ าฮูผาเส่ือ หมู่ที่ 4 
ต าบลนาปู่ป้อม  
อ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ระยะทาง 3,000 เมตร 

ปรับเกลี่ยถนนลูกรังโดยการขุดรื้อพื้นทาง
เดิมพร้อมบดอัดแน่นลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ระยะ 3,000.00 เมตร 

168,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาปู่ป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับเกลี่ยถนนดินลูกรัง เพื่อเพิ่มความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสนิค้าเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด กาแฟ กระเทียม และถัว่เหลือง) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและสร้าง
รายได้ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 387 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

168,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 36/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านห้วยแห้ง 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 540.00 ตาราง
เมตร บ้านห้วยแห้ง หมู่ 6 
ต าบลถ้ าลอด อ าเภอปางมะ
ผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 540.00 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ าลอด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน เพือ่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ขา้วโพด 
กาแฟ กระเทียม และถั่วเหลือง) ท าให้ตน้ทุนในการ
ขนส่งลดลงและสร้างรายได้ประมาณ 1,500 บาท
ต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร 497 คน 2. โครงการมีรายละเอียด
และสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไป
ได ้ มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที      

497,000 

66 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 500.00 ตาราง
เมตร สายทางระหวา่ง 
บ้านเมืองแพม หมู ่5 - บ้าน
แอลา หมู่ 7 ต าบลถ้ าลอด 
อ าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 500.00 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ าลอด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหวา่ง
หมู่บ้าน เพือ่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ขา้วโพด 
กาแฟ กระเทียม และถั่วเหลือง) ท าให้ตน้ทุนในการ
ขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและสร้างรายได้ประมาณ 
1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 712 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 37/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายนาแพะ  
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา
แพะ บา้นสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 ต าบลแมล่า
หลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาวรวม 240.00 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
720.00 ตารางเมตร) 

464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สภาพเดิม
เป็นถนนดินลูกรัง) เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด กาแฟ กระเทียม และถัว่เหลือง) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและสร้าง
รายได้ประมาณ 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 1,500 
คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

464,000 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายนาทราย  
บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที ่1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา
ทราย บา้นแม่ลาหลวง หมู่ที ่1 ต าบลแม่ลา
หลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 250.00 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
750.00 ตารางเมตร) 

484,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สภาพเดิม
เป็นถนนดินลูกรัง) เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด กาแฟ กระเทียม และถัว่เหลือง)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและ
สร้างรายได้ประมาณ 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

484,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 38/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางหว่าโนไป
ขุนยวม หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง
บ้านหวา่โน หมู่ที่ 3 ต าบลแมย่วมน้อย ไป
บ้านขุนยวม หมู่ที ่2 ต าบลขุนยวม  
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
780.00 ตารางเมตร 

499,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ยวมน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สภาพเดิม
เป็นถนนดินลูกรัง) เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าวนาปี ถัว่แดง ถัว่ด า และกระเทยีม) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและสร้าง
รายได้ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 934 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

499,700 

70 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางหว่าโนไป
ขุนยวม หมู่ที่ 2 จุดที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เส้นทางบ้านหว่าโน หมู่ที ่3 ต าบลแม่ยวม
น้อย ไปบา้นขุนยวม หมู่ที ่2 ต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
768.00 ตารางเมตร 

492,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ยวมนอ้ย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สภาพเดิม
เป็นถนนดินลูกรัง) เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าวนาปี ถัว่แดง ถัว่ด า และกระเทยีม) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและสร้าง
รายได้ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 409 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

492,100 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 39/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์ 
บ้านเมืองปอน หมู่ที ่1 
(เส้นทางหลังโรงเรียนชุมชน
บ้านเมืองปอน)  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองปอน 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
855.00 ตารางเมตร      

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
เมืองปอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า และกระเทียม) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลง 400,000 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร 684 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที       

489,000 

72 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กทางขึ้นอาศรม 
บ้านนาง้ิว  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าสุข 
หมู่ที่ 1 ต าบลอูคอ อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 780.00 ตารางเมตร ต าบลอูคอ 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน        

489,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อูคอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สภาพเดิม
เป็นถนนดินลูกรัง) เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าวนาปี ถัว่แดง ถัว่ด า และกระเทยีม) ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 684 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

489,800 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 40/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเข้าพื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่1 
 และหมู่ที ่4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่1 และหมู่ที่ 4 บา้นค าสุข  
หมู่ที่ 1 ต าบลอูคอ อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร      

498,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อูคอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สภาพเดิม
เป็นถนนดินลูกรัง) เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร 
อาทิ ขา้วนาปี ถัว่แดง ถัว่ด า และกระเทยีม 
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

498,400 

74 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากถนนสาย 1337  
บ้านห้วยคลองเซ –  
ไปน้ ายวม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านห้วยคลองเซ - ไปน้ ายวม บ้านแมก่ิ ๊ 
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่กิ๊  อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร และหนา 0.15 เมตร 

374,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กิ ๊

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า และกระเทียม) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 650 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที       

374,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 41/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน 
บ้านแม่กิ ๊

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่กิ ๊
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

374,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กิ ๊

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร 
อาทิ ขา้วนาปี ถัว่แดง ถัว่ด า และกระเทยีม ท าให้
ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 431 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

374,000 

76 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้นแม่
ข่อสายหน้าโบสถ์เก่า –  
หน้าโบสถ์ใหม ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านแม่ขอ่สายหน้าโบสถ์เก่า-หน้าโบสถ์
ใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ด าเนินการ 
บ้านห้วยโป่งเลา หมู่ที่ 4 ต าบลแม่กิ ๊ 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

374,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กิ ๊

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที             

374,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 42/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหว้ยคลองเซ - 
บ้านเปียงหลวง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปียง
หลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแมก่ิ๊ อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

374,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กิ ๊

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า และกระเทียม) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที            

374,000 

78 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแอโก๋ ณ ปอ๊ก
บอกฟา้ หมู ่2 บ้านแอโก๋ 
(บ้านบริวาร) หมู่ 2 ต าบลถ้ า
ลอด อ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว  125.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
372.00 ตารางเมตร 

361,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ าลอด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า และ
กระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตร
ลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 680 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที              

361,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 43/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านปางคาม
น้อย (บา้นบริวาร) หมู่ที ่3  
ต าบลปางมะผ้า  
อ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
520.00 ตารางเมตร 

492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางมะผ้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 180 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

492,000 

80 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านห้วย
เฮ้ียะ หมู่ที่ 8 ต าบลปางมะ
ผ้า อ าเภอปางมะผา้  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
520.00 ตารางเมตร 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางมะผ้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า และกระเทียม) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 305 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที        

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 44/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบ้านปุงยาม 
สายทางถนนทางเข้าวัด 
บ้านปุงยาม หมู่ที่ 5 

รื้อผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิมพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหม่ บ้านปุงยาม หมู่ที ่5 ต าบลนาปูปอ้ม 
อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
480.00 ตารางเมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาปู่ป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน เพือ่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง 
ถั่วด า และกระเทยีม)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
 410 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที       

493,000 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น (หลังรี
สอร์ทโป่งศิลา) บ้านขุนยวม 
หมูที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นขุนยวม หมูที่ 1 ต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 288.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
912.00 ตารางเมตร      

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนยวม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,649,100 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 684 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที        

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 45/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น  
(สันมะกอก)  
บ้านขุนยวม หมู่ที ่2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน (สันมะกอก) บา้นขุนยวม หมู่ที ่2  
ต าบลขุนยวม อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 288.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร      

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนยวม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,649,100 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 684 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

496,000 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น  
(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ
จากเดิม) บา้นแม่สุริน  
หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นแม่สุริน หมู่ที่ 3 ต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
864.00 ตารางเมตร      

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนยวม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,649,100 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 46/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ 1  
(ถนนทางบริเวณโรงเรียน-
กลางบ้านแม่สะกึ้ด) 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
สะกึ๊ด หมู่ที ่1 ต าบลทา่ผาปุ้ม อ าเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

381,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าผาปุ้ม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,500 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 310 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

381,400 

86 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านแม่
ปอถ่า หยอ่มบ้านหว้ยผึ้ง  
หมู่ที่ 2  

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านแม่ปอถา่ หย่อมบา้นหว้ยผึ้ง  
หมู่ที่ 2 ต าบลทา่ผาปุ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร       

495,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าผาปุ้ม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน เพือ่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง 
ถั่วด า และกระเทยีม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่ง
สินค้าเกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร 583 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

495,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 47/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านท่าผาปุ้ม หมู่ที ่4 
(เส้นทางสายท่าผาปุ้มไป
บ้านแม่ต๊อบ) 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าผา
ปุ้ม หมู่ที่ 4 ต าบลท่าผาปุ้ม อ าเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร      

472,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าผาปุ้ม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจา 
ก1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 3,500 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที          

472,900 

88 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากบ้านสุบิน 
ถึงท้ายน้ าตก  
บ้านห้วยห้อม หมู ่1 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้น
สุบินถึงท้ายน้ าตก บ้านห้วยห้อม หมู่ 1  
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลานอ้ย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร 

492,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 364  คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที          

492,200 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 48/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิมหลังบ้าน
พะเลธิไปถนนใหญ่  
บ้านห้วยหา้ หมู ่2 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังบ้าน
พะเลธิไปถนนใหญ่ บา้นหว้ยหา้ หมู่ 2   
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลานอ้ย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 609.00 ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 574 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

498,200 

90 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากปากทางเข้าไปใน
หมู่บ้าน บา้นสาม หมู่ 3 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปาก
ทางเข้าไปในหมู่บ้าน บา้นสาม หมู่ 3  
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลานอ้ย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร 

492,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาป ีถั่วแดง ถั่วด า 
และกระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้า
เกษตรลดลงและ มีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 352 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที       

492,700 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 49/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านแม่ลิดหลวง 
หมู่ที่ 2 ต าบลแม่เหาะ  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 272.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 816.00  
ตารางเมตร 

493,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เหาะ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า และกระเทียม) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
จ านวน 705 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

493,500 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านป่าแป ๋ 
หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยฮากไม้
เหนือ หมู่ที่ 8  
ต าบลป่าแป ๋
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เส้น  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 
640.00 ตารางเมตร  

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแป ๋

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า และกระเทียม) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
จ านวน 705 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 50/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านป่าแป๋ หมู่ที ่
3 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - 
บ้านละอูบ หมู่ที่ 6  
ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เส้นทาง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 
640.00 เมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแป ๋

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าวนาปี ถั่วแดง ถั่วด า และกระเทียม)  
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
รวมกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรใน
พื้นที่ จ านวน 705 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

493,000 

94 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน  
บ้านชานเมือง หมู ่12 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
บ้านชานเมือง หมู ่12 ต าบลปางหมู  
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กว้าง 5.00  เมตร ความยาว 1,900.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

5,017,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางหม ู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์คอนกรีต ซ่ึงสภาพผิว
ถนนช ารุด ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าเกษตร อาทิ ข้าว กระเทยีม ขา้วโพด และถัว่
เหลือง ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลง
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 45,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 701 คน และ
เกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

5,017,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 51/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

95 ซ่อมแซมผิวถนนเดิมภายใน
หมู่บ้าน เพือ่สนับสนุนภาค
การผลิตและการบริการ โดย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ห้วยโป่ง จุดที่ 1 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.50 เมตร หนา 0.04 
เมตร ยาว 229.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
801.50 ตารางเมตรจุดที่ 2 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ยาว 
2,213.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 8,852.00 ตาราง
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 9,654.00 ตารางเมตร 

ซ่อมแซมผิวถนนเดิมภายในหมูบ่้าน โดย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหว้ยโป่ง หมูท่ี่ 1 
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน- จุดที่ 1 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 
229.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
801.50 ตารางเมตร- จุดที่ 2 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 
2,213.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,852.00 ตารางเมตร 

3,790,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโป่ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมผิวถนนเดิมภายในหมู่บา้น เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด กาแฟ กระเทียม และ
ถั่วเหลือง) ท าให้ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตร
ไม่น้อยกวา่ 1,000 - 5,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 685 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

3,790,300 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 52/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่
การเกษตรหนองแม ่
ละสายบน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอน
ผึ้ง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ตะควน อ าเภอสบเมย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 205.00 เมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่คะตวน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว กระเทยีม ขา้วโพด และถั่วเหลือง) ท า
ให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,327 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที      

500,000 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดที่ 1 บ้านแม่งะ  
หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จุดที่ 1 บ้านแม่งะ กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการสญัจรของ
ประชาชนและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
ข้าวโพด พืชผกั และผลไม้ตามฤดกูาล) ท าให้ต้นทุน
ในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 332 คน (101 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที    

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 53/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
การท่องเท่ียว  
บ้านหมอกจ าแป่ จุดที ่1,2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยว บา้นหมอกจ าแป่ จุดที ่1,2 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 750.00  
ตารางเมตร (พื้นที่ด าเนินการ บา้นหมอกจ า
แป่ หมู่ที ่1 ต าบลหมอกจ าแป ่อ าเภอเมอืง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮอ่งสอน) 

487,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหมอกจ าแป ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวนาปี ถัว่แดง ถัว่ด า และ
กระเทียม) ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตร
ลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,500 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน นอกจากนีย้ังเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยว (หมูบ่้านรักไทย) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,414 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที        

487,800 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 54/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ก่อสร้างระบบผลิต
น้ าประปา (Water 
Treatment System) POG 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (Water 
Treatment System) POG ขนาดใหญ ่
รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแม่นาเติง
นอก หมู่ที ่1 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (Water 
Treatmant System) ป๊อกแทงค์ ซ่ึงพื้นที่ด าเนิน
โครงการมีระบบประปาหมู่บ้านอยู่แลว้ (เช่ือมต่อ
จากแหล่งน้ าตื้น) แตย่ังคงประสบปัญหาขาดแคลน
น้ าและน้ าสะอาดเป็นประจ าทุกปี จึงจ าเป็นต้องซ้ือ
น้ าจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะช่วย
ลดต้นทุนค่าซ้ือน้ า 18,000 บาทต่อปี และมีปริมาณ
น้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร (ข้าว ขา้วโพด และ
ถั่วเหลือง) ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย 13,000 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี นอกจากนีย้ังมีธุรกิจบริการที่
พักเป็นจ านวนมาก (ภูริปาย วิลล่า) กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตร 206 คน (196 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   
3. เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมูบ่้านและ
ประสานเจ้าของที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ทั้งนี้ 
หลังโครงการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาเติงจะดูแลและบ ารุงรักษาต่อไป 

5,200,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 55/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 ปรับปรุงระบบท่อประปา
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน  
บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3 ต าบลแม่นาเติง 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานท่อ
ประปา ระยะทาง 1,600.00 เมตร ท่อ PVC 
ขนาด 3 นิว้ ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร 
จ านวน 400 ท่อน ขอ้ต่อตรง PVC ขนาด 2 
นิ้ว จ านวน 400 อัน กาวทาท่อ ขนาด 500 
กรัม จ านวน 38 กระปุก งานดินขุดและฝัง
กลบ 374.40 ลูกบาศก์เมตร 

484,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่้าน เพื่อบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค - บริโภคของ
ประชาชนและพื้นทีก่ารเกษตรกร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) ท าให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,288 คน (472 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

484,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 56/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ซ่อมแซมท่อประปาหว้ยมว่ง
ต าบลเวียงเหนือ 

ซ่อมแซมท่อประปาหว้ยมว่งต าบลเวียงเหนือ 
ระยะทางจาก ฝายประปาหว้ยมว่ง – ฝ.99
ระยะทางรวม 808.00 เมตร  โดยใช้ท่อ 
PVC ขนาด 6 นิว้ จ านวน 202 ท่อน (พืน้ที่
ด าเนินการ บา้นศรีดอนชัย หมู่ที ่8 ต าบล
เวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงเหนือ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมท่อประปา (เช่ือมต่อจากระบบประปา
ภูเขา) ซ่ึงสภาพทอ่เดิมมีหินปูนเกาะจ านวนมาก  
ท าให้ส่งน้ าได้น้อยและไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ 
ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะชว่ยบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในการอปุโภค - บริโภคและพื้นที่การ
เกษตรกร (ข้าว ถัว่เหลือง กระเทยีม และข้าวโพด) 
ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3,000 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร 2,552 คน (1,084 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

499,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 57/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

102 ก่อสร้างระบบผลิต
น้ าประปา (Water 
Treatmant System)  
ป๊อกแทงค์ (POG TANKS)  
หมู่ที่ 7 บ้านทา่หินส้ม 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาป๊อกแทงค์  
(ขนาดกลาง M) บ้านทา่หินส้ม  
หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นทีก่วา้ง 6 เมตร  
ยาว 7.5 เมตร โดยมีก าลังผลิต  
7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองปอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างระบบผลิตประปา (Water 
Treatmant System) ป๊อกแทงค์ ซ่ึงพื้นที่ด าเนิน
โครงการมีระบบประปาภูเขาอยู่แลว้ แตย่ังคง
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าและน้ าสะอาดเป็น
ประจ าทุกปี จึงจ าเป็นต้องซ้ือน้ าจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ 
การด าเนินโครงการจะชว่ยยกระดับคุณภาพชวีิต
และมีปริมาณน้ าที่เพียงพอส าหรับพืชผลทาง
การเกษตร (ขา้ว งา ถัว่เหลือง และขา้วโพด) 
รวมทั้งสนับสนุนการท่องเท่ียว (น้ าพุร้อนบ้านหนอง
แห้ง) ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 
13,100 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท่องเท่ียว 120,000 บาทต่อชุมชน
ต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
350 คน (146 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  
3. เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมูบ่้านและ
ประสานเจ้าของที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ทั้งนี้ 
หลังโครงการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองปอนจะดูแลและบ ารุงรักษาต่อไป 

3,300,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 58/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ประปาแบบป๊อกแทงค์ 
ขนาดใหญ่  

ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาแบบปอ๊ก
แทงค์ขนาดใหญ่ รองรับ 121-300 
ครัวเรือน ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ณ บา้นแม่ต้อบใต้ หมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดฮ่องสอน 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาศ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบผลิตประปา (Water Treatmant 
System) ป๊อกแทงค์ ซ่ึงพื้นที่ด าเนินโครงการมี
ระบบประปาภูเขาอยู่แลว้ แตย่ังคงประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ าและน้ าสะอาดเป็นประจ าทุกปี จึง
จ าเป็นตอ้งซ้ือน้ าจากแหล่งอื่น ประกอบกับการ
ขยายตัวของครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การ
ด าเนินโครงการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและลดต้นทุนค่าซ้ือน้ า 25,200 บาทต่อป ี
และมีน้ าที่เพียงพอส าหรับพืชผลทางการเกษตร 
อาทิ ขา้ว และขา้วโพด ท าให้มีรายได้เพิม่ขึ้นอย่าง
น้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน รวมทั้งเกิด
การจ้างงานในพื้นที่ 25 คน คนละ 300 บาท 
ระยะเวลา 30 วัน (9,000 บาทต่อคน) นอกจากนี้
ยังเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวและมีธุรกจิที่พัก อาทิ 
ทุ่งทานตะวันบ้านแม่ต๊อบใต้ กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 528 คน (210 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที3. เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ของหมู่บ้าน ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือ
เขตกรมอุทยาน ทั้งนี้ หลังโครงการแล้วเสร็จ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนยวมจะดูแลรักษา
ต่อไป  

5,200,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 59/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 ผลิตน้ าประปา (Water 
Treatment System) POG 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาป๊อกแทงค์ 
(ขนาดกลาง) รองรับ 51-120 ครอบครวั 
ก าลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
พื้นที่ด าเนินการบ้านขุนยวม หมู่ที่ 1 ต าบล
ขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนยวม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบผลิตประปา (Water Treatmant 
System) ป๊อกแทงค์ ขนาดกลาง (เดิมเป็นระบบ
ประปาภูเขา) แตย่ังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ า
และคุณภาพน้ าส าหรับอปุโภค - บรโิภคและพื้นที่
การเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข้าว ผักปลอดสารพิษ 
ข้าวโพด และกระเทียม ทั้งนี้ การด าเนนิโครงการ
จะช่วยยกระดับคุณภาพชวีิตและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว (ทุ่งดอกบวัตองดอยแม่อูคอ น้ าตกแม่
สุรินทร์ และบ่อน้ าร้อนหนองแห้ง) ท าให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 120,000 บาทต่อปี รวมทั้งเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 1,500 บาทตอ่ครัวเรือน
ต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 51-120 
ครัวเรือน และเกษตรกร 123 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  
3. เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมูบ่้าน ซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือเขตกรมอุทยาน ทั้งนี้ 
หลังโครงการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนยวมจะดูแลรักษาต่อไป 

3,300,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 60/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น  
บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ 7 

วางระบบท่อประปา 2,000 เมตร โดยท่อ 
PVC 1.5 นิ้ว จ านวน 50 ทอ่น และขนาด  
1 นิ้ว 60 ท่อน พร้อมดินขุมและถมคืน 240 
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ด าเนินการ บา้นท่าหิน
ส้มหมู่ที่ 7 ต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

145,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองปอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยซ่อมแซมท่อประปา (เชื่อมตอ่กับระบบ
ผลิตน้ าประปา-POG TANKS) ซ่ึงสภาพท่อเดิม
ช ารุดเสียหายและมีน้ ารัว่ซึม ประกอบกบัการ
ขยายตัวของจ านวนครัวเรือน ท าให้มีปริมาณน้ าไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภคและพืน้ที่
การเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ถัว่เหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด ทั้งนี้ การด าเนนิโครงการ
จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
2,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 349 คน (146 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

145,100 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 61/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 ซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร  
ล าห้วยส้าน  
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 2 

ซ่อมแซมฝายกึ่งถาวรบริเวณล าห้วยส้าน 
จ านวน 3 จุด (หินใหญ่ผสมคอนกรีต)  
ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร  
สูง 1.50 เมตร พื้นที่ด าเนินการ  
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 2 ต าบลแมก่ิ๊  
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

195,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กิ ๊

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร ซ่ึงสภาพเดิมช ารุดและ
เส่ือมสภาพตามระยะเวลาใช้งาน (ประมาณ 8 ปี) 
ปัจจุบันน ากระสอบทรายมาวางกั้นไว้เพือ่แก้ไข
ปัญหาชั่วคราว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ
เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ าในฤดูแล้งส าหรบัการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด ท าให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1,000 - 2,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน และ
เกษตรกร 150 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

195,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 62/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 ซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร 
ล าห้วยม่วง บา้นพะโท  
หมู่ที่ 3 

ซ่อมแซมฝายกึ่งถาวรล าหว้ยมว่ง  
จ านวน 4 จุด (หินใหญ่ผสมคอนกรีต)  
ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร  
สูง 1.50 เมตร พร้อมงานดินขุดและปรับ
พื้นที่ พื้นที่ด าเนินการ บา้นพะโท  
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่กิ๊ อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

269,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กิ ๊

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร ซ่ึงสภาพเดิมช ารุดและ
เส่ือมสภาพตามระยะเวลาใช้งาน (ประมาณ 8 ปี) 
ปัจจุบันน ากระสอบทรายมาวางกั้นไว้เพือ่แก้ไข
ปัญหาชั่วคราว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ
เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ าในฤดูแล้งส าหรบัการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม 
และข้าวโพด ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 1,000 - 2,000 บาทตอ่ครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน และ
เกษตรกร 95 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

269,600 

108 ซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร  
ล าห้วยโปงเลา  
บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที่ 4 

ซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร จ านวน 4 จุด (หนิ
ใหญ่ผสมคอนกรีต) ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมงาน
ดินขุดและปรับพื้นที่ พื้นที่ด าเนินการ  
บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที่ 4 ต าบลแม่กิ ๊ 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

277,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กิ ๊

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร ซ่ึงสภาพเดิมช ารุดและ
เส่ือมสภาพตามระยะเวลาใช้งาน (ประมาณ 8 ปี) 
ปัจจุบันน ากระสอบทรายมาวางกั้นไว้เพือ่แก้ไข
ปัญหาชั่วคราว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ
เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ าในฤดูแล้งส าหรบัการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1,000 - 2,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน และ
เกษตรกร 250 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

277,800 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 63/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 ซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร  
ล าห้วยคลองเซ  
บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่กิ๊ อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร จ านวน 3 จุด (หนิ
ใหญ่ผสมคอนกรีต) ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมงาน
ดินขุดและปรับพื้นที่ พื้นที่ด าเนินการ  
บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่กิ ๊ 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

192,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กิ ๊

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ า
ในฤดูแล้งส าหรับการอุปโภค - บริโภค และพื้นที่
ทางการเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลกูข้าว ถัว่
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด ทั้งนี้ การด าเนิน
โครงการจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 1,000-2,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน และ
เกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

192,700 

110 ปรับปรุงระบบประปาบา้น
จ่าโบ ่หมู่ที่ 4 
ต าบลปางมะผ้า  
อ าเภอปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงระบบประปาความยาว 1,000 
เมตร  พร้อมถังเก็บน้ าพลาสติก พื้นที่
ด าเนินการ บา้นจ่าโบ่ หมู่ที ่4 ต าบล 
ปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยท่อ PVC ขนาด 
2 นิ้ว 50 ท่อน ขนาด 1.5 นิ้ว 200 ท่อน 
และถังเก็บน้ าพลาสติกขนาด 2,000 ลิตร 
พร้อมฐานเหล็ก 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางมะผ้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงท่อน้ าประปาที่เชื่อมต่อกับ
ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงสภาพเดิมท่อน้ าประปา
แตกและประชาชนต้องใช้น้ าจากแหล่งธรรมชาติซ่ึง
ไม่ถูกสุขลักษณะ ท าให้มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อ
การอุปโภค - บริโภคและพื้นที่การเกษตร ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะชว่ยให้มี
ประชาชนและเกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
2,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 280 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 64/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ปรับปรุงระบบประปาบา้น
ห้วยเฮ้ียะ หมู่ที ่8 ต าบลปาง
มะผ้า อ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงระบบประปาบา้นหว้ยเฮ๊ียะ หมู่ที่ 8 
ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผา้ จังหวดั
แม่ฮ่องสอน ความยาว 2,200 เมตร (ท่อ 
PVC ขนาด 3 นิว้ จ านวน 550 ท่อน ขอ้ต่อ 
ขนาด 3 นิว้ 550 อัน) 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางมะผ้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงท่อน้ าประปาที่เชื่อมต่อกับ
ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงสภาพเดิมท่อน้ าประปา
แตกและประชาชนต้องใช้น้ าจากแหล่งธรรมชาติซ่ึง
ไม่ถูกสุขลักษณะ ท าให้มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อ
การอุปโภค - บริโภคและพื้นที่การเกษตร ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะชว่ยให้มี
ประชาชนและเกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
2,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 280 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 65/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

112 ปรับปรุงระบบประปาบา้น
ลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ต าบล
ปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงระบบประปาความยาว 2,500 
เมตร โดยท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 
200 ท่อน ข้อต่อ 1.5 นิ้ว จ านวน 200 อัน 
ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 425 ท่อน  
ข้อต่อ 1 นิว้ จ านวน 425 อัน พร้อมถังเก็บ
น้ าพลาสติก 2,000 ลิตร พร้อมฐานเหล็ก  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางมะผ้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อน้ าประปาที่เชื่อมต่อกับระบบ
ประปาหมู่บา้น ซ่ึงสภาพเดิมท่อน้ าประปาแตกและ
ประชาชนต้องใช้น้ าจากแหล่งธรรมชาตซ่ึิงไม่ถูก
สุขลักษณะ ท าให้มปีริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภค - บริโภคและพื้นทีก่ารเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ถัว่เหลือง กระเทียม และ
ข้าวโพด ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะชว่ยให้มี
ประชาชนและเกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
2,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 390 คน (160 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 66/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ก่อสร้างระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ าหนองจองค า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าหนอง 
จองค า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1. อาคารกระบวนการและหลังคาคลุม
เครื่องสูบน้ า จ านวน 1 หลัง (3,500,000 
บาท) 
2. ระบบบ าบัดน้ าด้วยการกรองแบบอัลตรา
ฟิลเตรชั่นเมมเบรน จ านวน 1 ระบบ 
(20,037,400 บาท) 
3. งานระบบไฟฟ้าและควบคุม  
(3,500,000 ล้านบาท) 
4. ระบบติดตาม ตรวจสอบ Monitoring 
System จ านวน 1 ระบบ  
(1,000,000 บาท) 
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1,962,618 บาท) 

30,000,000 เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงคุณภาพน้ าหนองจองค า ซ่ึงที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันหนองจองค าประสบปัญหาน้ าเสียทุก
ปี ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะช่วยพัฒนาแหล่งน้ า
และยกระดบัการท่องเท่ียว ท าให้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวม 20 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงบริเวณโดยรอบ
หนองจองค าเป็นสวนสาธารณะและใช้จดังาน
ประเพณีที่ส าคัญของจังหวัด รวมทั้งในบริเวณ
ดังกล่าวยังมีวัดจองค า วัดจองกลาง รวมทั้งมี
กิจกรรมถนนคนเดิน (เดือนตุลาคม - กมุภาพันธ์) 
ตลอดจนบริการที่พกัส าหรับนกัท่องเที่ยว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและนักทอ่งเท่ียว  
7,427 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

30,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 67/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

114 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ
ประปา เทศบาลต าบล
ขุนยวม  
อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขยายท่อส่งน้ าในเขตเทศบาล (ชุมชนปอ๊ก
วิทยาทรายมูล) ให้มขีนาดใหญก่ว่าเดิมจาก  
2 นิ้ว เป็น 4 นิ้ว ระยะทางรวม 568 เมตร  
(ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ความยาวรวม 
440 เมตร และขนาด 2 นิว้  
ความยาวรวม 128 เมตร) 

462,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุนยวม 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาเทศบาล ซ่ึง
ปัจจุบันช ารุดและเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้
งาน (ประมาณ 20 ปี) ท าให้เกิดน้ าสูญเสียและใช้
งบประมาณเพื่อซ่อมแซมเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่
ครอบคลุมผู้ใช้น้ าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100 คน ทั้งนี้ 
การด าเนินโครงการจะชว่ยบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนน้ าของประชาชนให้เพยีงพอต่อการอุปโภค - 
บริโภค รวมทั้งสนับสนุนการท่องเท่ียว (ทุ่งดอกบัว
ตอง และอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น) และ
ธุรกิจบริการที่พัก ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
100,000 บาทต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
885 คน และผู้ประกอบการ 50 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

462,300 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 68/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา
ป่าไม้ตามแนวทาง
พระราชด าริดอยกิ่วลม 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงเส้นทางจากบ้านแพมบก หมู่ที่ 6-
บ้านปางตอง หมู่ที ่8-บ้านมอ่ีแลบ  
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 13 กิโลเมตร  

15,250,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่

สะเรียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางการทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท าให้
มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 200,000 บาทต่อ
ปี รวมทั้งเกิดการจา้งงานในพื้นที่ส าหรบัการ
ปรับปรุงถนน จ านวน 250 คน คนละ 300 บาท 
เป็นระยะเวลา 90 วัน ท าให้แรงงานในชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 7,200,000 บาท (27,000 บาทต่อ
คน) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
2,000 คน และผู้ประกอบการ 100 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

15,250,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 69/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 พัฒนาคุณภาพเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

1. อบรมการใช้งานเทคโนโลยีและวธิีการ
บ ารุงรักษาเทคโนโลย ี(18,260 บาท) 
ผู้เข้าร่วม 42 คน ระยะเวลา 1 วัน  
2. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาดกว้าง  
2 เมตร ยาว 2 เมตร จ านวน 4 ตู้  
(92,000 บาท) 
3. อบรมแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
(12,950 บาท) ผู้เข้าร่วม 42 คน  
ระยะเวลา 1 วัน  
4. ค่าติดตามและประเมินผลด าเนิน
โครงการ (9,880 บาท)   

133,090 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานพลังงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อม
วิธีการใช้งานและดูแลรักษา และสนับสนุนตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แกว่ิสาหกิจชุมชน เนื่องจากที่
ผ่านมากระบวนการตากแห้งใช้ระยะเวลานาน และ
สถานที่ตากผลผลิตไม่เหมาะสม ท าให้มโีอกาสเกิด
สิ่งปนเปื้อนในการผลิต รวมทั้งไม่สามารถควบคุม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะ
ช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลติภัณฑ์  
ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 25,000 บาท
ต่อวิสาหกิจชุมชนต่อป ีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน 4 กลุ่ม  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

133,090 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 70/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

117 บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร - วัสดุเชื้อไฟ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางการเกษตรและลด
ปัญหาหมอกควันไฟปา่อัน
เกิดจากการเผา 

1.การฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
หมู่บ้านบริวาร (51,150 บาท) จ านวน 4 
หมู่บ้าน ผู้เข้ารว่มอบรม 330 คน ระยะเวลา
อบรมหมู่บ้านละ 1 วัน - หมู่บา้นแม่จา๋ หมู่
ที่ 12 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮอ่งสอน (90 คน)  - 
หมู่บ้านหว้ยโป่งกาน หมู่ที่ 6 ต าบลผาบอ่ง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
( 60 คน)- หมู่บา้นแม่สะงา หมู่ที่ 2 ต าบล
หมอกจ าแป ่อ าเภอเมืองฮ่องสอน จังหวดั
แม่ฮ่องสอน (80 คน)  - หมู่บา้นหว้ยทราย 
หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (100 คน)  
2. การสาธิตการส่งเสริมและสาธิตการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพัฒนาที่ดินและน้ าหมกั  
(จาก 2,800,000 บาท ปรับลดเหลือ 
1,645,600 บาท   

2,851,150 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลผลิต 
(เกษตร) เชื่อมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยการ
อบรมกลุ่มเกษตรกร 4 หมู่บ้าน และสาธิตการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพัฒนาที่ดินและน้ าหมกั เพื่อพัฒนา
ทักษะของกลุ่มเกษตรกรในการน าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร (เปลือกข้าวโพด) มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อสร้างมูลค่า รวมทั้งเป็นการลดปัญหาหมอกควัน
จากการเผาท าลายเปลือกข้าวโพด ทั้งนี ้การด าเนิน
โครงการจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกร 
ประมาณ 10,000 บาทต่อคนต่อปี กลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มเกษตรกร 4 หมู่บา้น จ านวน 330 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 
3. หน่วยด าเนินการพิจารณาปรับลดค่าวัสดุ
สนับสนุนกิจกรรมฝึกสาธิตปุ๋ยหมัก จาก  
2,800,000 เป็น 1,645,600 บาท ท าใหว้งเงิน
โครงการลดลง จาก 2,851,150  
เป็น 1,696,750 บาท  

1,696,750 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 71/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐาน
แปลงเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม SDGsPGS  

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
เกี่ยวกบักระบวนการเรียนรู้มาตรฐานแปลง
เกษตรอินทรีย์แบบมีสว่นร่วม SDGsPGS 
จ านวน  
3 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 150 คน 
2. เกษตรกรพัฒนาศักยภาพ สามารถเป็น
ผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม ได้ร้อยละ 20 ของผู้เข้ารับการ
อบรม คิดเป็น 30 คน (เกษตรกรสามารถท า
เกษตรปลอดภัยและยกระดับสู่เกษตร
อินทรีย์ ร้อยละ 50 คิดเป็น 75 คน) 

224,400 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลผลิต 
(เกษตร) เชื่อมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดย
พัฒนาเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ตรวจมาตฐาน
แปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่นร่วม มี
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 150 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น 
10,000 - 20,000 บาท จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพ (150,000 บาท ในปี 2564) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

224,400 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 72/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

119 อบรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรถั่วลายเสือ
และข้าวโพด 

อบรมการฝึกปฏิบัติจริงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรถั่วลายเสือและข้าวโพดให้
กลุ่มสตร ีจ านวน 15 คน ระยะอบรม 3 วัน  

46,750 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานแรงงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลผลิต 
(เกษตร) เชื่อมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดย
อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรถั่วลายเสือ
และข้าวโพด เพือ่พัฒนาทกัษะอาชีพใหก้ับกลุ่มสตรี
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเป็นการน าวัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น (ถัว่ลายเสือและขา้วโพด) มาแปร
รูป ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะช่วยสร้างรายได้
ประมาณ 3,500 - 4,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ
มีแหล่งรับซ้ือในชุมชนและจ าหนา่ยทางออนไลน์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นป่าปุ ๊ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน 15 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

46,750 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 73/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 เพิ่มทักษะการทอผ้าและ
ออกแบบพัฒนาลวดลาย 
ผ้าทอปกาเกอญอ 

อบรมการฝึกปฏิบัติจริงการเพิ่มทกัษะ 
การทอผ้าและออกแบบพัฒนาลวดลายผ้า
ทอปกาเกอญอใหก้ลุ่มสตรีและประชาชน 
จ านวน 30 คน ระยะเวลาอบรม 8 วัน  

122,330 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานแรงงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยอบรม
เพิ่มทักษะการทอผ้าและการออกแบบพฒันา
ลวดลายผ้าทอปกาเกอญอ เพื่อใหก้ลุ่มสตรีและ
ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ การ
ด าเนินโครงการจะช่วยสร้างรายได้ประมาณ 3,250 
- 3,750 บาทต่อคนต่อเดือน และมีแหลง่รับซ้ือใน
ชุมชนและจ าหนา่ยทางออนไลน์ กลุ่มเปา้หมายเป็น
กลุ่มสตรีชุมชนบ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 ต าบลเมือง
ปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
ประชาชนในพื้นที่ จ านวน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

122,330 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 74/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

121 อบรมยกระดับการตัดเย็บ
เส้ือผ้าและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
กระเหรี่ยง 

อบรมการฝึกปฏิบัติจริงการตัดเย็บเส้ือผา้
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอกระเหรี่
ยงให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ จ านวน 21 คน 
ระยะเวลาอบรม 5 วัน มีค่าใช้จา่ย ดังนี้- 
ค่าตอบแทนวิทยากร (18,000 บาท)- 
ค่าอาหาร (8,400 บาท)- ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม (7,350 บาท)- ค่าวัสดุที่ใช้อบรม 
(16,270 บาท) อาทิ กรรไกรตัดผ้า ไม้
บรรทัดตรง เข็ม ผ้าสีพื้น ผ้านากา ผา้ทอมือ  
และกระดาษสรา้งแบบ- ค่าบริหารโครงการ 
(1,500 บาท) 

51,520 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานแรงงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยอบรม
ฝึกทักษะอาชีพเพื่อยกระดบัการตัดเส้ือผ้าและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรีย่ง ซ่ึงจะเป็นการ
สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผ้าฝ้ายทอมอืย้อมสธีรรมชาติและประชาชนในพื้นที่ 
ประมาณ 2,000 - 2,500 บาทต่อคนต่อเดือน และ
มีแหล่งรับซ้ือในชุมชนและจ าหนา่ยทางออนไลน์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกจิชุมชนผา้ฝ้ายทอมอื
ย้อมสีธรรมชาติ ต าบลผาบอ่ง อ าเภอเมอืงฮ่องสอน 
และประชาชนในพื้นที ่21 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

51,520 

122 อบรมการจัดดอกไม้
ประดิษฐ์และดอกไม้สด 

อบรมการฝึกปฏิบัติจริงการจัดดอกไม้
ประดิษฐ์และดอกไม้สดให้กับประชาชน 
จ านวน 50 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่น  
รุ่นละ 25 คน) ระยะเวลาอบรม 5 วัน 

148,770 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานแรงงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยอบรม
ฝึกทักษะการจัดดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้สด ซ่ึง
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าไปประกอบอาชีพเสริม
รับจ้างจัดดอกไม้ภายในชุมชนและสร้างรายได้ 
ประมาณ 4,000 - 4,500 บาทต่อคนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

148,770 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 75/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

123 ฝึกอบรมด้านอาชีพ 
หลักสูตรการสานตะกร้าจาก
เส้นพลาสติก 

อบรมการฝึกปฏิบัติจริงด้านอาชีพหลกัสูตร
การสานตะกลา้จากเส้นพลาสติกให้
ประชาชนในพื้นที่ จ านวน 20 คน 
ระยะเวลาอบรม 5 วัน  

46,750 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานแรงงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยอบรม
ฝึกทักษะและยกระดับการสานตะกร้าจากเส้น
พลาสติก ซ่ึงผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าไปประกอบ
อาชีพและสรา้งรายได้ ประมาณ 1,500 - 2,500 
บาทต่อคนต่อเดือน รวมทั้งมีแหล่งรับซ้ือเป็นตลาด
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้วา่งงานในพืน้ที่ต าบลแม่
นาเติง อ าเภอปาย  20 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

46,750 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 76/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

124 ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
แม่ฮ่องสอน กิจกรรมแลน
มาร์คมหัศจรรย์ สีสันแห่ง
โคมล้านนาตะวันตก 

1. จัดแสดงโคมพื้นถิ่น ในพื้นที่อ าเภอแม่สะ
เรียง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 (1,000,000 
บาท)- ค่าจ้างท าโคมพื้นถิ่น (450,000 บาท) 
จ านวน 1,500 อัน และค่าจ้างเหมาติดตั้ง-
รื้อถอนโคม/จุด Landmark และดแูลรักษา 
(550,000 บาท)2. จัดแสดงโคมพื้นถิ่น ใน
พื้นที่อ าเภอปาย วันที ่1-30 พฤศจิกายน 
2564 (1,000,000 บาท)- ค่าจ้างท าโคมพื้น
ถิ่น (450,000 บาท) จ านวน 1,500 อัน 
และค่าจ้างเหมาติดต้ัง-รื้อถอนโคม/จุด 
Landmark และดูแลรักษา (550,000 
บาท)3. จัดแสดงโคมพื้นถิ่นในพื้นที่ อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 
(1,000,000 บาท)- ค่าจา้งท าโคมพื้นถิ่น 
(450,000 บาท) จ านวน 1,500 อัน  
และค่าจ้างเหมาติดต้ัง-รื้อถอนโคม/จุด 
Landmark และดูแลรักษา (550,000 บาท) 

3,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยจัด
กิจกรรมแสดงโคมพื้นถิ่น เพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและใช้อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นจุด
ดึงดูดที่ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ทั้งนี้ การด าเนิน
โครงการจะท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น จาก 628 ล้านบาท (ป ี2563)  
เป็น 640.56 ล้านบาท และเกิดการจา้งงานกลุ่ม
ผลิตโคมพื้นถิ่น 170 คน โคม 4,500 ลูก ลูกละ 
300 บาทต่อลูก (รวม 1,350,000 บาท) รวมทั้งจ้าง
เหมาส าหรับติดต้ัง/ถอดโคม/ท าจุด Landmark 
โดยจ้างแรงงานในพื้นที่ 60 คน ส าหรับงานแสดง
โคม 3 ครั้ง คิดเป็น 1,650,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มผู้ผลิตโคมพื้นถิ่น 15 กลุ่ม จ านวน 170 คน 
และผู้ประกอบการ 418 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

3,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 77/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

125 แปรรูปและเพิ่มมูลค่าโกโก้
แม่ฮ่องสอน “แม่ฮ่องสอน
เมืองช็อกโกแลต” 

1. น าผลโกโก้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมา
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า (680,000 บาท)2. 
จ้างเหมาที่ปรึกษาส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โกโก้ต้นแบบ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
คือ โกโก้ผง เมล็ดโกโก้อบแห้ง และ
ช็อกโกแลต โดยร่วมด าเนินกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
รวมทั้งด าเนินการทดสอบคุณค่าทาง
โภชนาการ ออกแบบฉลาก บรรจภุัณฑ์ 
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค และ
ทดสอบตลาด (450,000 บาท)3. จัดหา
ครุภัณฑ์ในการแปรรูปผลผลิตโกโก้ให้เปน็
ผลิตภัณฑ์ (1,601,000 บาท) ได้แก่ 
เครื่องจักรผลิตโกโก้ผง เโกโก้อบแห้ง และ
ช็อกโกแลต 4. ส่งเสริมการตลาดผ่าน
รูปแบบการจ าหนา่ยออนไลน์   

2,731,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน และจัดหาปัจจยัการผลิตและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยซ้ือผลโกโก้สดจาก
เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ และจา้งเหมาที่ปรกึษาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งส่งเสริมทาง
ตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางจ าหนา่ย ซ่ึงจะช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถของเกษตรกรและยกระดบัสินค้า
เกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรผู้
ปลูกโกโก้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แล้ว ประมาณ 74,500 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ 120 
ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  
3. ครุภัณฑ์จะจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยี
พืชโกโก้ องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแมฮ่่องสอน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน ร่วมกันบรหิารจัดการและดแูลรักษา
ครุภัณฑ์ โดยเกษตรกรจะเขา้มาเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะไปพร้อมกบัที่ปรึกษาในทุกกจิกรรม  

2,731,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 78/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

126 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 
ต าบลแม่ลาน้อย หมู ่9  
บ้านทุ่งสารภี ต าบลแม่ลา
น้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงแผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบดัน้ า
เสีย ห้องน้ า และติดต้ังลูกกรงผนัง 

1,133,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต าบลแมล่าน้อยใน
ส่วนของแผงจ าหนา่ยสินค้า ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
ห้องน้ า และติดต้ังลูกกรงผนัง เพื่อปรับปรุงตลาดให้
มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในชุมชน ปัจจุบันตลาดมีสภาพทรุดโทรม
และไม่ถูกสุขลักษณะ และการดูแลรักษาความ
สะอาดและความปลอดภัยด้านอาหารยงัไม่ได้
มาตรฐาน ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะท าให้
ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น 7,000 
บาทต่อคนต่อปี โดยมีกลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
2,800 คน และผู้ประกอบการ 50 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

1,133,300 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 79/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

127 ส่งเสริมการปลูกบุก 1.จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ในการปลกู 
(18,000 บาท)2. จ้างแรงงานท า
โรงเรือนเพาะช า บรรจุถุงเพาะช า เพาะบุก 
และอนุบาลต้นกล้า (203,000 บาท) 

221,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาหิน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน และจัดหาปัจจยัการผลิตและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมเพื่อให้
ความรู้ในการปลูกบกุ และกระบวนการขั้นตอนการ
ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบยีบ กฎหมาย ปา่ไม้ 
และเป็นการสนับสนุนกลา้บุกใหป้ระชาชนปลูกใน
พื้นที่ของตนเองและพื้นที่ป่า โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและวิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 
หมู่บ้าน รวม 60 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

221,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 80/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

128 จัดตั้งกลุ่มและส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มสตรีบ้านรักไทย  
เพื่อพัฒนาเสริมสร้างของ
เศรษฐกิจฐานราก  
บ้านรักไทย หมู่ที่ 6  
ต าบลหมอกจ าแป ่
อ าเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
(การแปรรูปอาหารจีนยู
นาน) 

อบรมให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้าน 
การผลิตสินค้า จ านวนผู้เข้าอบรม 30 คน 
ระยะเวลาอบรม 2 วัน  

109,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหมอกจ าแป ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มอาชพี อบรมให้
ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสินค้า
ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านรักไทย ในการแปรรูปอาหารจีน
ยูนนาน  เช่น หมูน้ าค้าง ไส้กรอกยูนนาน ผักกาด 
และผลไม้ดอง ชา เพื่อขายใหก้ับนักทอ่งเที่ยว 
เพื่อให้กลุ่มสตรีสามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้าง
รายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ทั้งนี้ การด าเนิน
โครงการจะช่วยสร้างรายได้ให้แกก่ลุ่มสตรีบ้านรัก
ไทย ประมาณปีละ 219,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มสตรีบ้านรักไทย 30 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

109,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 81/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

129 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ “น้ าเงา”  
ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. อบรมการพัฒนาศักยภาพสมาชกิกลุม่
วิสาหกจิชุมชนเส้นทางเดินทางป่าระยะไกล
ชุมชนน้ าเงาและเครือข่าย 50 คน 
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (19,100 บาท)  
ดังนี้ - ค่าตอบแทนวิทยากร (6,600 บาท)- 
ค่าอาหาร (5,000 บาท) และค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม (3,000 บาท)- ค่าเอกสาร (2,500 
บาท) และค่าวัสดุอุปกรณ์ (2,000 บาท) 
อาทิ กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี และสมดุ 
2. อบรมการจัดระบบบริหารจัดการกลุม่
วิสาหกจิและกลุ่มอาชพีในต าบลแม่สวด 50 
คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน (19,100 บาท) 
ดังนี้ - ค่าตอบแทนวิทยากร (6,600 บาท)- 
ค่าอาหาร (5,000 บาท) และค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม (3,000 บาท)- ค่าเอกสาร  
(2,500 บาท) และค่าวัสดอุุปกรณ์ (2,000 
บาท) อาทิ กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี  
และสมุด 

731,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สวด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยอบรม
การพัฒนาศักยภาพและระบบบริหารจดัการกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน อบรมการพายเรือแคนู บูรณาการ
ร่วมกับธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ (ธุรกิจที่พกั กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชน และกลุ่มทอผา้กะเหรีย่ง) รวมทั้ง
สนับสนุนครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวชุมชนแบบ
ครบวงจรทั้งในด้านการบริการและจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะให้
ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวและจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ประมาณ 
20,000 - 50,000 บาทต่อปี กลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง
สิ้น 300 คน ประกอบดว้ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เส้นทางเดินทางป่าระยะไกลชุมชนน้ าเงาและ
เครือข่าย 50 คน กลุ่มวิสาหกิจและกลุ่มอาชีพใน
ต าบลแม่สวด 50 คน สมาชิกกลุ่มบริการโฮมสเตย์ 
กลุ่มจักสาน และกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเส้นทางเดินทางป่าระยะไกล
ชุมชนน้ าเงา เดิมมีเรือแคนูอยู่ 2 ล า ต้องการซ้ือ
เพิ่ม 15 ล าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิม่ขึ้น  

731,800 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 82/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

130 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว 
รั้วกินได้ 

อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับ 
การใช้วัสดุอุปกรณ์การเพาะเมล็ดและ 
การท าปุย๋อินทรีย ์ผู้เข้าอบรม 110 คน 
ระยะเวลาอบรม 1 วัน  

330,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยปูลิง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมการใช้วัสด ุอุปกรณ์ 
การเพาะเมล็ดพืช และการท าปุย๋เกษตรอินทรีย์ 
เพื่อให้ประชาชนมีอาหารไวบ้ริโภคและจ าหน่าย  
ซ่ึงจะช่วยสร้างรายได้และลดรายจ่าย ประมาณ 
500 - 1,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจาก 11 หมู่บ้านใน
ต าบลห้วยปูลิง รวม 110 คน (ผู้ได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินโครงการ คือประชาชนต าบลห้วยปูลิง
จ านวน 1,078 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

330,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 83/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

131 จัดตั้งกลุ่มและเพิ่มศักยภาพ 
กลุ่มอาชีพในต าบลแม่สวด  

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มและ
เครือข่าย ผู้เข้าอบรม 50 คน ระยะเวลา    
1 วัน (61,600 บาท) มีรายละเอยีด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้  
2. ครุภัณฑ์ (558,000 บาท) ได้แก่ เครื่อง
อัดขึ้นรูปใบไม้ และเครื่องปั่นไฟ เนื่องจาก
พื้นที่บ้านสบโขงยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
3. จัดอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและวางแผน
ร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนต าบลแม่สวด และ
กลุ่มโฮมสเตย์ให้ใช้ภาชนะที่ท าจากใบไม้ 
ได้แก่ กลุ่มเดินป่าระยะไกล กลุ่มโฮมสเตย์ 
และกลุ่มอาชพีต าบลแม่สวด (26,100 บาท) 
ผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน ระยะเวลา 1 วนั 
บาท)  

645,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สวด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ 
โดยอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชพีและเครือข่าย
ส าหรับการผลิตและจ าหนา่ยบรรจภุัณฑ์อาหารที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนนุครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้ง และใช้วัตถุดบิที่มีอยู่ในท้องถิน่ ทั้งนี้ การ
ด าเนินโครงการจะช่วยสร้างรายได้ให้กบักลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนต าบลแม่สวดและชุมชนเพิ่มขึ้น 
450,000 บาทต่อปี และเกิดการจ้างงานในพื้นที่
ใกล้เคียง 100 คนต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลแม่สวด 50 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   
3. อุปกรณ์ขึ้นรูปใบไม้และเครื่องปั่นไฟจะจัดตั้งที่
ศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สวด อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ่งสอน และ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สวดจะท าหน้าที่
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อไป  

645,700 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 84/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132 พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาดส าหรับ
กลุ่มอาชีพขา้วกล้องข้าวไรซ์
เบอรี่ต าบลห้วยปูลิง 

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธกีารแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้ประชาชน
ต าบลห้วยปูลิง (92,300 บาท) จ านวน  
50 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
2. ครุภัณฑ์ (69,500 บาท) ได้แก่  
เครื่องสีข้าวกล้องเครื่องซีลสุญญากาศ   
และเครื่องซีลแบบเท้าเหยียบ 

161,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยปูลิง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยแปร
รูปข้าวกลอ้งข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เนื่องจากที่
ผ่านมาทางกลุ่มเกษตรอินทรยี์ห้วยปูลิงมีการจัด
จ าหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่อยู่แล้ว แต่การสีขา้วและ
บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน (มีสิ่งเจือปน เมล็ดสีต่ า
กว่ามาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่ได้รูปทรง และเสียหาย
ระหว่างขนส่ง) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
เกษตรกร ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะท าให้กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ห้วยปูลิงมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 
บาทต่อปี และมีแหล่งจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ 
และศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ห้วยปูลิงและประชาชนต าบลหว้ยปูลิง  
50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญ 
ครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได ้ มคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที   
3. ผู้บริหารจัดการและดูแลครุภัณฑ์ คือองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ร่วมกบักลุ่มเกษตร
อินทรีย์ห้วยปูลิง  

161,800 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 85/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

133 อบรมส่งเสริมให้ความรู้ 
การผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพ
เชิงการค้า (อาโวคาโด) 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน 
และเทคนิคการดูแลต้นอาโวคาโด 
(271,600 บาท) ผู้เข้าร่วมอบรม 110 คน 
จ านวน 1 วัน 

271,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยปูลิง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการยกระดับประสิทธภิาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร โดยอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัความรู้พื้นฐานและเทคนิคการดแูลต้นอาโว
คาโด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกอาโวคาโด ลด
ต้นทุนแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอาโวคาโดต าบลห้วย
ปูลิง ต าบลห้วยปูลิงและให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี 
ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะชว่ยเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร 5,000 บาทต่อคนต่อปี กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร จ านวน 110 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

271,600 

134 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ใน
ครัวเรือนเพื่อเป็นธนาคาร
อาหาร (Food bank)  
ในชุมชน และเพื่อพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก 

อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับ 
การเลี้ยงไก่ไข่และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
(197,200 บาท) ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน 
ระยะเวลาอบรม 1 วัน มีรายละเอยีด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้  
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไกพ่ันธุ์ไข่ 
500 ตัว อาหารไก่ 100 กระสอบ ถังใสน่้ าไก่ 
50 ชุด ภาชนะใส่อาหาร 50 ชุด ยาและ
เวชภัณฑ์ 50 ชุด 
  

197,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยผา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลผลิต 
(เกษตร) เชื่อมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดย
อบรมฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อสร้างทักษะการ
เล้ียงไก้ไข่เพื่อเป็นธนาคารอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน (เกษตรกร 1 คน ได้รับไก่ไข่ 10 ตัวต่อคน) 
รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 43,200 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรบ้านต้นผึ้ง  
จ านวน 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

197,200 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 86/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

135 อบรมส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มสตรีบ้านป่าปุ ๊หมู่ที่ 2 

อบรมการส่งเสริมอาชีพ เช่น การท าถัว่ค่ัว 
และข้าวโพดค่ัว โดยมีผู้เขา้ร่วมอบรม 22 
คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน  

56,530 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาบ่อง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยอบรม
ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง สร้าง
รายได้ให้ครอบครัว และบรรเทาปัญหาความ
ยากจนในพื้นที่ ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะช่วย
สร้างรายได้ประมาณ 20,000 ต่อคนต่อปี โดยมี
แหล่งรับซ้ือในชุมชนและช่องทางออนไลน์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรีบ้านปา่ปุ๊ ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 22 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

56,530 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 87/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

136 พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
ภายในเขตปา่สงวนแห่งชาติ
ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. ส ารวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมแกก่ารสร้าง
ฝายชะลอความชุ่มชื้น  
2. จัดสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น จ านวน 
1,800 แห่ง 
3. การติดตามการด าเนินงาน 
(เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้และได้รับความ
เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ตามพระราชบัญญัตปิ่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 19) 

9,000,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานจัดการ
ทรัพยากรปา่ไม้ที่ 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยจัดสร้างฝายชะลอน้ าเพือ่รักษาความชุ่มชื้น 
ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะท าให้มีแหลง่กักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ลูกบาศก์เมตรต่อฝาย 1 แห่ง 
ท าให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเขตปา่สงวนแห่งชาติ 
(พื้นที่ประมาณ 580,000 ไร่) มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี (เป็นเกษตรแบบผสมผสานระหว่างไม้
ป่า พืชเศรษฐกิจ และพืชสมุนไพร (เงาะ กระท้อน 
อโวคาโด แมคคานีเมีย มังคุด กาแฟ โกโก้ บกุ ขิง 
และข่า) และเป็นการฟื้นฟูสภาพปา่ให้อดุมสมบูรณ์
และลดปัญหาไฟปา่ (เป็นปา่ผลัดใบ) รวมทั้งมี
รายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี และ
สามารถลดต้นทุนการซ้ือน้ าจากแหล่งอืน่  
1 ล้านบาทต่อป ีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 142,275 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที  

9,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 88/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

137 ก่อสร้างระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ าเขื่อนในหมอก 
บ้านรักไทย ต าบลหมอกจ า
แป่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสน 

- ปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยระบบเมมเบรน
ไบโอรีแอคเตอร์ (MBR) เป็นระบบบ าบดัน้ า
เสียรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยกีาร
แยกเมมเบรนเข้ากับเทคโนโลยีการบ าบดั
ทางชีวภาพ  
(เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้และได้รับความ
เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ตามพระราชบัญญัติ  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 19 ) 

29,000,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานจัดการ
ทรัพยากรปา่ไม้ที่ 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าเขื่อนใน
หมอก (ความจ ุ112,245 ลูกบาศก์เมตร) เนื่องจาก
การขยายตวัของธุรกจิท่องเท่ียวท าให้คุณภาพของ
น้ าเขื่อนในหมอกได้รับการปนเปื้อนของน้ าเสีย (ค่า
ไนโตรเจน-TKN ที่ 351.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงเกิน
กว่าค่ามาตรฐานที่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซ่ึงใน
ระยะยาวจะท าใหแ้หล่งน้ าอื่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปนเปื้อนไปด้วย (อาท ิล าน้ าปาย) ทั้งนี้ การด าเนิน
โครงการจะช่วยเพิ่มรายได้ด้านการท่องเท่ียวใน
ภาพรวมประมาณ 10 ลา้นบาทต่อปี กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,321 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

29,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 89/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

138 ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า  
ล าน้ ายวม บริเวณพื้นที่
การเกษตรนาหนา้ถ้ า 
บ้านวังคัน หมู่ที่ 5  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดลอกสิ่งกีดขวางทาง ปริมาตรปัจจบุัน 
9,450 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตร 
หลังด าเนินโครงการ  
เป็น 12,928.75 ลูกบาศก์เมตร 
   

488,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าน้ า เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกรมี
ปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 2,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 592 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

         488,700  

139 ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า  
ล าน้ าแม่ลานอ้ย บริเวณ
พื้นที่การเกษตรนาหน้าถ้ า 
บ้านวังคัน หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ า ปริมาตรปจัจบุัน 
2,500 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรหลัง
ด าเนินโครงการ 5,856.25 ลูกบาศก์เมตร 
   

221,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าน้ า เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกรมี
ปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 2,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 92 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเปน็ไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

221,300 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 90/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า  
ล าน้ าแม่ลานอ้ย  
บริเวณทุ่งสารภี  
บ้านทุ่งสารภี หมู่ที ่9  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ า ปริมาตรปจัจบุัน 
2,250 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรหลัง
ด าเนินโครงการ 11,453.50 ลูกบาศก์เมตร 
   

438,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าน้ า เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกรมี
ปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 2,000 บาท ตอ่ครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 528 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้
ทันที 

438,900 

141 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
ล าห้วยแม่ลากึ๊ด หมู่ที ่6  

ขุดบ่อกักเกบ็น้ า ล าหว้ยแม่ลากึ๊ด กวา้ง 
48.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
4.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,216 ลูกบาศก์เมตร โดยหลังด าเนิน
โครงการจะสามารถกักเก็บน้ าได้ 9,216 
ลูกบาศก์เมตร  
(พื้นที่ด าเนินการ เป็นพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ในบ้านแม่แลบ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่
ลาน้อย อ าเภอแม่ลานอ้ย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ลานอ้ย) 

247,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด)  
รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาท ตอ่
ครัวเรือนต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ านวน 250 คน (98 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

247,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 91/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

142 ขุดลอกล าหว้ยแม่ลาง้ิว  
จ านวน 3 ช่วง 

จ านวน 3 ช่วง 
1. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
7,500.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
2,085.00 ลูกบาศก์เมตร 
3. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 287.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
2,305.00 ลูกบาศก์เมตร 
(ปริมาตรน้ าปัจจุบัน 11,020 ลูกบาศก์เมตร 
และปริมาตรน้ าหลังด าเนินโครงการ 
14,640 ลูกบาศก์เมตร) 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าห้วย เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 500 - 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 120 คน (45 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 92/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

143 ขุดลอกล าหว้ยแม่ฮุ  
จ านวน 5 ช่วง 

จ านวน 5 ช่วง 
1. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 825.00 
ลูกบาศก์เมตร 
2. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
1,305.00 ลูกบาศก์เมตร 
3. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
4,500.00 ลูกบาศก์เมตร 
4. กว้าง 10.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
1,800.00 ลูกบาศก์เมตร 
4. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
4,050.00 ลูกบาศก์เมตร 
(ปริมาตรน้ าปัจจุบัน 10,000 ลูกบาศก์เมตร 
และปริมาตรน้ าหลังด าเนินโครงการ 
12,480 ลูกบาศก์เมตร) 

452,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าห้วย เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 500 - 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 120 คน (45 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

452,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 93/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

144 ขุดลอกล าหว้ยแม่ลาง้ิว  
จ านวน 4 ช่วง 

จ านวน 4 ช่วง  
1. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
3,600.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
2,520.00 ลูกบาศก์เมตร 
3. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
2,520.00 ลูกบาศก์เมตร 
4. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
4,560.00 ลูกบาศก์เมตร 
(ปริมาตรน้ าปัจจุบัน 10,000 ลูกบาศก์เมตร 
และปริมาตรน้ าหลังด าเนินโครงการ 
13,200 ลูกบาศก์เมตร) 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าห้วย เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 500 - 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 240 คน (85 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 94/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

145 ขุดลอกล าหว้ย ห้วยสิงห์  
บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที ่4 

ขุดลอกล าหว้ย บ้านห้วยสิงห์ จ านวน 1 
แห่ง (ปริมาตรน้ าปจัจุบัน 6,020 ลูกบาศก์
เมตร และปริมาตรน้ าหลังด าเนินโครงการ 
15,520 ลูกบาศก์เมตร)  

455,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่ยวม 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าห้วย เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 518 - 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 941 คน (393 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

455,000 

146 ขุดลอกหนองหว้ยทราย  
บ้านห้วยทราย หมู่ที ่5 

ขุดลอกหนองหว้ยทราย บา้นหว้ยทราย  
หมู่ที่ 5 จ านวน 1 แห่ง (ปริมาตรน้ าปัจจุบัน 
6,020 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรน้ าหลัง
ด าเนินโครงการ 15,520 ลูกบาศก์เมตร)  

492,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่ยวม 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าห้วย เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค-
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร อาท ิขา้ว ถัว่
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด รวมทั้งมรีายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 518 - 1,000 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรจ านวน 893 คน (464 ครัวเรือน)   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

492,800 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 95/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

147 ขุดลอกล าหว้ย ร้องขี้นา  
บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 

ขุดลอกล าหว้ยร้องขี้นา บา้นคะปวง หมูท่ี่ 8 
จ านวน 1 แห่ง (ปริมาตรน้ าปัจจุบัน 6,020 
ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรน้ าหลังด าเนิน
โครงการ 15,520 ลูกบาศก์เมตร)  

179,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่ยวม 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าห้วย เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร อาท ิขา้ว ถัว่
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด รวมทั้งมรีายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 518 - 1,000 บาทต่อครัวเรือน
ต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรจ านวน 634 คน (285 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

179,900 

148 ขุดลอกล าหว้ย ห้วยบง  
บ้านห้วยบง หมู่ที ่11 

ขุดลอกล าหว้ย บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11  
จ านวน 1 แห่ง (ปริมาตรน้ าปัจจุบัน 6,020 
ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรน้ าหลังด าเนิน
โครงการ 15,520 ลูกบาศก์เมตร)  

106,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่ยวม 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกล าห้วย เพือ่ให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 518-1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 584 คน (237 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

106,200 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 96/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

149 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านขุนแม่ลานอ้ย หมู่ที่ 1  
จุดที่ 1 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้ 
525.00 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 817 คน (272 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

150 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านขุนแม่ลานอ้ย หมู่ที่ 1  
จุดที่ 2 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 817 คน (272 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 97/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

151 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านขุนแม่ลานอ้ย หมู่ที่ 1  
จุดที่ 3 ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 817 คน (272 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

152 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านขุนแม่ลานอ้ย หมู่ที่ 1  
จุดที่ 4 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครอืข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 817 คน (272 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 98/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

153 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านขุนแม่ลานอ้ย หมู่ที่ 1  
จุดที่ 5 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 817 คน (272 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

154 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านส้มป่อย หมู่ที ่2 จุดที่ 1  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 685 คน (178 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 99/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

155 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านส้มป่อย หมู่ที ่2 จุดที่ 2  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 685 คน (178 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

156 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านส้มป่อย หมู่ที ่2 จุดที่ 3 
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 685 คน (178 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 100/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

157 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านส้มป่อย หมู่ที ่2 จุดที่ 4  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 685 คน (178 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

158 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านส้มป่อย หมู่ที ่2 จุดที่ 5  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 685 คน (178 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 101/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

159 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านป่าแก่ หมู่ที่ 3 จุดที ่1  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 485 คน (152 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

160 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านป่าแก่ หมู่ที่ 3 จุดที ่2  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย 
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดบ่อกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร
มีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการอปุโภค - 
บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายไดเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 485 คน (152 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 102/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

161 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านป่าแก่ หมู่ที่ 3 จุดที ่3  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 485 คน (152 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

162 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า บ้านปา่แก ่  
หมู่ที่ 3 จุดที่ 4  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 
เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย 3.50 เมตร โดย
สามารถกักเก็บน้ าได้ 525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค-บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร อาทิ ขา้ว 
ถั่วเหลือง กระเทยีม และข้าวโพด รวมทัง้มีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 485 คน (152 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 103/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

163 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า บ้านปา่แก ่ 
หมู่ที่ 3 จุดที่ 5  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรจ านวน 
485 คน (152 ครวัเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

164 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านฟักทอง  
หมู่ที่ 4 จุดที่ 1  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลอืง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 380 คน (120 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 104/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

165 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า 
บ้านฟักทอง  
หมู่ที่ 4 จุดที่ 2  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 380 คน (120 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

166 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านฟักทอง  
หมู่ที่ 4 จุดที่ 3  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค-บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 380 คน (120 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 105/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

167 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า  
บ้านฟักทอง  
หมู่ที่ 4 จุดที่ 4  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 380 คน (120 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

168 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า บ้าน
ฟักทอง  
หมู่ที่ 4 จุดที่ 5  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 380 คน (120 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 106/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

169 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า บ้านผาไหว  
หมู่ที่ 5 จุดที่ 1  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 817 คน (254 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

170 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า บ้านผาไหว  
หมู่ที่ 5 จุดที่ 2  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลกึก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรจ านวน 
817 คน (254 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 107/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

171 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า บ้านผาไหว  
หมู่ที่ 5 จุดที่ 3  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 817 คน (254 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

172 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า บ้านผาไหว  
หมู่ที่ 5 จุดที่ 4  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ านวน 817 คน (254 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 108/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

173 ขุดบ่อกักเกบ็น้ า บ้านผาไหว  
หมู่ที่ 5 จุดที่ 5  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดบ่อขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตรลึกก้นหลุมเฉลี่ย  
3.50 เมตร โดยสามารถกกัเก็บน้ าได้  
525 ลูกบาศก์เมตร  

98,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดบอ่กักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีปริมาณน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรจ านวน 
817 คน (254 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

98,500 

174 ก าจัดสิ่งปฏกิูลที่กีดขวางล า 
ห้วยแม่เกาะ หมู่ที่ 4  
ต าบลท่าผาปุ้ม  
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดลอกล าหว้ยขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 
900  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00  เมตร  
(ปริมาตรน้ าปัจจุบัน 7,200 ลูกบาศก์เมตร 
และปริมาตรน้ าหลังด าเนินโครงการ 
10,800 ลูกบาศก์เมตร) 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าผาปุ้ม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดลอกล าหว้ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเกบ็น้ าในฤดูแล้ง และมีปริมาณน้ าที่เพียงพอ
ต่อส าหรับพื้นที่ทางการเกษตร (110 ไร่) (ข้าว ถัว่
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,317 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรจ านวน 
349 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 109/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

175 ก าจัดสิ่งขวางทางน้ าบริเวณ
หน้าฝายบ้านหวัลา หมู่ 7  
ต าบลสันติคีรี  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดลอกตะกอนและเศษวัสดุที่กีดขวางทาง
น้ าบริเวณหน้าฝาย กว้าง 22 เมตร  
ยาว 350 เมตร ลึก 1.50 เมตร มีปริมาณ 
ไม่น้อยกวา่ 12,310 ลูกบาศก์เมตร  
(ปริมาตรน้ าปัจจุบัน 4,400 ลูกบาศก์เมตร 
และปริมาตรน้ าหลังด าเนินโครงการ 
11,000 ลูกบาศก์เมตร) 

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันติคีร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดลอกตะกอนและเศษวัสดทุี่กีด
ขวางทางน้ าบริเวณหนา้ฝาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกักเก็บน้ าในฤดูแล้งและมีปริมาณน้ าที่
เพียงพอต่อส าหรับพื้นที่ทางการเกษตร (ข้าว ถั่ว
เหลือง กระเทียม และข้าวโพด) รวมทั้งมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,317 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรจ านวน 
535 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

485,000 

176 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างวัดพระ
ธาตุดอยกองมู เพื่อสรา้ง
ความปลอดภยัทางการ
ท่องเที่ยว 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกันขนาด 30 วัตต์ เสา
สูง 6 เมตร (บัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อสร้าง
ความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว บริเวณวัด
พระธาตุดอยกองมู จ านวน 15 จุด 

1,050,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังโคมไฟไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณวัดพระธาตุ
ดอยกองมู เพือ่ให้ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวมี
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน และนกัท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
284,549 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

1,050,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 110/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

177 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
และสนับสนุนกระบวน 
การผลิตเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 

1. งานติดต้ังราวกันอันตราย ทล.1095 ตอน
กิ่วคอหมา-แม่นะ ระหว่าง กม. 65+000 - 
กม.70+000 (เป็นช่วงๆ) (3,760,000 บาท) 
2. งานติดต้ังราวกันอันตราย ทล.1095 ตอน
ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหวา่ง กม.
184+300 - กม.190+600 (เป็นช่วงๆ) 
(4,985,000 บาท) 
3. งานติดต้ังราวกันอันตราย ทล.1265 ตอน
ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.
3+000 (เป็นช่วงๆ) (4,245,000 บาท) 
4. งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.1266 ตอน
แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.0+000 - 
กม.2+000 (3,169,000 บาท) 
5. งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.128 ตอน 
ทางเล่ียงเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.
4+300 - กม.8+363 (เป็นช่วงๆ) 
(4,467,000 บาท) 

20,626,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวง
แม่ฮ่องสอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยติดต้ังราวกั้นอันตรายและไฟฟ้าแสงสว่าง
บนถนนทางหลวง เนื่องจากเป็นเส้นทางที่น าไปสู่
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด (สะพานประวัติศาสตร์ 
โป่งน้ าร้อนปาย น้ าตกม่วงสร้อย น้ าตกไทรงาม 
บ้านปางอุ๋ง และถ้ าแก้วโกมล) ซ่ึงมีลักษณะ 
เป็นทางเขาคดเค้ียว ลาดชัด ทางแยกไมม่ี 
แสงสว่าง และบางช่วงมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  
ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะท าให้มีปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้น 3,500-5,000 คันต่อวัน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
ประมาณ 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

20,626,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 111/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

178 พัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก 

1. กิจกรรมก่อสร้างถนน สาย มส.3017 
แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านสบโขง 
ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก
ปลอดภัย ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร 
(20,000,000 บาท) 
2. กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยและ
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง สาย มส.
5013 แยกทางหลวงหมายเลข มส 4015 - 
บ้านป่าโหล ต าบลนาปู่ปอ้ม อ าเภอปางมะ
ผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 1 แห่ง 
(10,000,000 บาท) 

30,000,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงชนบท
แม่ฮ่องสอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยง เนื่องจาก
เป็นเส้นทางที่น าไปสู่แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด 
รวมทั้งตัดผ่านหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน และพื้นที่
ทางการเกษตร 6,790 ไร่ ทั้งนี ้การด าเนินโครงการ
จะช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรเดินทางได้สะดวก
และมีความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,449 คน 
เกษตรกร 4,237 คน ผู้ประกอบการ 20 ราย และ
นักท่องเที่ยว 3,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

30,000,000 

179 พัฒนาและปรับปรุงสระน้ า
รัชดา (หนองน้ ามว่ยต่อ
สาธารณประโยชน์)  
เทศบาลต าบลขุนยวม  
หมู่ที่ 1 ต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- จุดที่ 1 งานก่อสร้างดาดคอนกรีตรอบขอบ
สระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,614.12 ตารางเมตร  
- จุดที่ 2 งานเทพื้นทางเข้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 
452.00 ตารางเมตร พร้อมราวกันตก 
- เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลขุนยวม 
- ปริมาตรกกัเก็บน้ าปัจจุบัน 43,730 
ลูกบาศก์เมตร และหลังด าเนินโครงการจะ
สามารถกักเก็บน้ าได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ประมาณ 44,000 ลูกบาศก์เมตร  

2,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุนยวม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยพัฒนาและปรับปรุงสระน้ ารัชดา เพือ่ให้
สามารถกักเก็บน้ าได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างทางเท้า
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อใช้ประโยชนจ์ากบริเวณ
ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเท่ียว พกัผ่อนและออก
ก าลังกาย ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะชว่ยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
ประมาณ 13,170-20,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเท่ียว 
50,000-100,000 บาทต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 3,000-5,000 คน  
และนักท่องเที่ยว 5,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

2,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 112/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

180 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านนาปลาจาด 
(คาหาน) 

ปรับปรุงระบบประปาระยะทาง  
1,200 เมตร บ้านนาปลาจาด (คาหาน)  
หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮอ่งสอน  
โดยท่อ PVC ขนาด 3 นิว้ 120 ท่อน  
ขนาด 2 นิว้ 120 ท่อน  
และขนาด 1.5 นิว้ 60 ท่อน  

163,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยผา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการวางท่อปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชอ้ย่างทัว่ถึงและมีปริมาณน้ า
เพียงพอต่อพื้นทีก่ารเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด และถัว่
เหลือง) ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะชว่ยลดต้นทุน
ค่าซ้ือน้ าจากแหล่งอื่น 365,000 บาทตอ่ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 182 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

163,000 

181 วางท่อส่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร 
บ้านคาหาน 

วางท่อพวีีซี ระยะทาง 1,952 เมตร  
บ้านนาปลาจาด (คาหาน) หมู่ที่ 4  
ต าบลห้วยผา อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยท่อ PVC  
ขนาด 4 นิว้ 100 ท่อน ขนาด 3 นิ้ว  
263 ท่อน และขนาด 2 นิว้ 125 ท่อน  

363,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยผา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการวางท่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชอ้ย่างทัว่ถึงและมีปริมาณน้ า
เพียงพอต่อพื้นทีก่ารเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด และถัว่
เหลือง) ทั้งนี ้การด าเนินโครงการจะชว่ยลดต้นทุน
ค่าซ้ือน้ าจากแหล่งอื่น 182,000 บาทตอ่ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 182 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

363,000 



 เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 113/113 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 สวนสาธารณะตลาดริมยวม      อาคารเก็บวัสด ุจ านวน 1 หลัง อาคาร
ห้องน้ าชาย จ านวน 2 หลัง,อาคารห้องน้ า
หญิง จ านวน 2 หลัง อาคารจ าหน่ายสินค้า 
จ านวน 11 หลัง,อาคาร อ านวยการ จ านวน 
1 หลัง,งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 1 งาน
งานขยายเขตระบบสาธารณูปโภคและ
ครุภัณฑ์ประกอบโครงการ 

16,970,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่คง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างสวนสาธารณะตลาดริมยวม เพือ่ให้
ผู้ประกอบการรายย่อยมีสถานที่จ าหนา่ยสินค้าและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่
รองรับการออกก าลังกายส าหรับประชาชนในชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะท า
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยในอ าเภอแม่สะเรียง 
อ าเภอแม่ลาน้อยและอ าเภอสบเมย มีรายได้จาก
การจ าหน่ายสินค้า ขั้นต่ ารายละ 300 บาทต่อคน
ต่อวันกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
3,000 คน และผู้ประกอบการ 50 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้ทันที   

16,970,000 

รวม  182  โครงการ 415,125,290  406,880,590 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 เช่ือมโยงยกระดับเส้นทาง 
การท่องเท่ียวและวิถีชุมชน 
(MHS Connecting & 
Community Based 
Tourism) เพื่อยกระดับ 
การให้บริการการท่องเท่ียว 

1. ประชาสัมพันธโ์ครงการ และจัดท า
เอกสาร Routing Map (700,000 บาท) 
2. จัดอบรมและสัมมนาเพือ่ประชาสัมพนัธ์
เชิญชวนผู้ประกอบการ (200,000 บาท) 
3. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะและขยายขีด
ความสามารถของบุคลากร  
(2,030,000 บาท) 
4. ครุภัณฑ์ (250,000 บาท) เช่น เชือกโรย
ตัว หมวกนิรภยั ไฟฉาย เป้กันน  า เป็นตน้ 
5. การตรวจสอบเส้นทาง (1,000,000 บาท) 
6. ท าสื่อ Digital เพื่อประชาสัมพันธ์  
(750,000 บาท) 
7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานและ
กิจกรรม (150,000 บาท) 
8. ติดตามและประเมนิผลโดยส านกังาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
(50,000 บาท) 

5,130,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
การท่องเท่ียวและบริการ โดยเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปาย อ าเภอปาง
มะผ้า และอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ตาม 
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่
ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 เพิ่มศักยภาพเกษตรกร
ผู้ผลิต (เกษตรกรรม
ประณีต) โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง 

1. การฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรในพื นที่
หมู่บ้านบริวาร (27,900 บาท) จ านวน 4 
หมู่บ้าน ผู้เข้ารว่มอบรม 180 คน ระยะเวลา
อบรมหมู่บ้านละ 1 วัน ได้แก่ บ้านนาปา่
แปก หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยน  าใส หมู่ที่ 9 บ้าน
ห้วยตอง หมู่ที่ 5 และบ้านฮากไม้ใต้ หมูท่ี่ 7 
2. การสาธิตการส่งเสริมและสาธิตการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (2,400,000 บาท) 

2,427,900 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นอบรมกลุ่ม
เกษตรกร 4 หมู่บา้น และสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพหลังการ
อบรมที่ชัดเจน 

  

3 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมยั่งยืน 
เช่ือมโยงโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ ตาม
พระราชด าริฯ 

พื นที่ด าเนินการ 5 ต าบลในอ าเภอสบเมย 
ได้แก่ แม่สวด สบเมย ปา่โป่ง กองก๋อย และ
สามแลบ  
1. กิจกรรมการจัดเวทีบูรณาการถ่ายทอด
ความรู้เกษตรกร 505 คน  
2. กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางด้าน
อาหารและการท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
ปรับเปลี่ยนการปลกูกะหล่ าปลี ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ เป็นการปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น 
กาแฟอราบิกา้ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด 
หมาก ลกูนียง ไผ่ มะขามเปรี ยว หวาย  
และการเพาะเห็ดต่างๆ  

5,954,599 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดเวที
บูรณาการถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎใีหม่และ
เกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพหลังการอบรมที่ชัดเจน 

  

4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื นที่
ปลูกข้าวโพดเป็นระบบปลูก
พืชผสมผสานเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน  าบนพื นที่
สูงสู่เกษตรกรรมยั่งยืน 

พื นที่ด าเนินการ 4 ต าบลในอ าเภอปางมะผ้า 
ได้แก่ สบป่อง ถ  าลอด ปางมะผ้า และนาปู่
ป้อม1. การจัดเวทถี่ายทอดความรู้และ
เช่ือมโยงบูรณาการกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
แก่เกษตรกร 100 ราย (คัดเลือกจาก 4 
ต าบลๆ ละ 25 ราย) 
2. การส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานเพือ่
การอนุรักษ์ดินและน  าบนพื นที่สูง เช่น 
กาแฟอาราบกิ้า มะม่วง อโวคาโด้  

4,703,800 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดเวที
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน  าบนพื นที่สูง อย่างไรก็ตาม 
ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
อบรมและความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูก
ไม้ผลไม้ยืนต้นในระบบการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานเพือ่
การอนุรักษ์ดินและน  าสู่
เกษตรกรรมยั่งยืน 

1. ถ่ายทอดความรู้และเช่ือมโยงบูรณาการ
หน่วยงานตา่ง ๆ แก่เกษตรกร 240 
ครัวเรือน (8 หมู่บ้าน) 
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน  
(กาแฟอาราบกิา มะม่วง อะโวคาโด เป็นต้น)  
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน  าบนพื นที่สูง 
พื นที่ด าเนินการเป็นพื นที่ติดชายแดน 
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

1,168,760 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน 
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน  าบนพื นที่สูง อย่างไรก็ตาม 
ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
อบรมและความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

6 ศูนย์พัฒนาและแสดงสินค้า
ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อกระตุ้นการบรโิภคและ
สร้างผู้ประกอบการรายใหม ่
Young Start Up 

1. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาและจ าหน่ายสินค้า 
(5,000,000 บาท) 
2. จัดหาที่ปรึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์
พร้อมจัดท าแผนธุรกิจ (1,500,000 บาท) 
3. จ้างนักศึกษาจบใหม่และผูว้่างงาน 50 
คน เพื่อสร้างผู้ประกอบการชุมชนรุ่นใหม่ 
(Young Start Up) 5 เดือน 
(3,750,000 บาท) 
4. อบรมเพื่อจับคู่ธุรกจิในการพัฒนาสินค้า
และบริการ ผู้เขา้ร่วมอบรม 100 คน 
ระยะเวลา 4 วัน (872,800 บาท) 
5. อบรมผู้ประกอบการชุมชนเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและจัดท าแผนพัฒนาธรุกิจ 
ระยะเวลา 12 วัน ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน 
(1,638,400 บาท) รวมทั งสนับสนุนกิจกรรม
ฝึกสาธิต (138,800 บาท) ได้แก่ ผ้าพื นถิ่น 
กระดาษแบบ  
6. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแกก่ลุ่มผู้ผลิต 50 
กลุ่ม (ประมาณ 1,000 คน) เพื่อผลิตสินค้า
ต้นแบบ (4,850,000 บาท)  
7. เช่ือมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

17,750,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิต กอ่สร้าง
อาคาร และจ้างนักศึกษาจบใหม่เพือ่สร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ไมไ่ด้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 เพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร
และส่งเสริมการปลูกพืชสี
เขยีว 

1.อบรมให้ความรู้การปลูกโกโก้และกาแฟ 
รวมทั งส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทน
สารเคมี (270,900 บาท) ผู้เข้าร่วมอบรม 
700 คน (อ าเภอละ 100 คน) รวมทั งค่าวัสดุ
อบรม (28,000 บาท)  และวัสดุฝึกสาธติ 
(51,100)  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (3,500,000 
บาท) ได้แก ่ต้นกาแฟ (ต้นละ 10 บาท) และ
โกโก ้  
3. สนับสนุนครุภัณฑ์ (43,680,000 บาท)  
โดยจัดซื อชุดขุดเจาะบาดาล 1 ชุด 
(37,000,000 บาท) เพื่อขุดเจาะบาดาล 45 
แห่ง (ต าบลละ 1 แห่ง) เครื่องสูบน  าแบบ
หอยโข่ง ขนาด 6x6 นิ ว 4 เครื่อง 
(3,280,000 บาท) และขนาด 8x8 นิ ว 4 
เครื่อง (3,400,000 บาท) 

47,530,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้การปลูกโกโก้และกาแฟ รวมทั งส่งเสริมการ
ใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีและจัดหาแหล่งน  าเพื่อ
การเกษตร งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
ครุภัณฑ์ ประกอบกับไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงานรวมทั งไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

8 แปรรูปและเพิ่มมูลค่า
กระเทียมแม่ฮ่องสอน 

1. จ้างเหมาที่ปรึกษาในการวิจัยผลิตภณัฑ์ 
เพื่อสร้างกระเทียมต้นแบบ 4 ผลิตภัณฑ์ 
(1,500,000 บาท)  
2. จัดซื อกระเทียมแม่ฮ่องสอนและ
กระเทียมที่ได้รับการส่งเสริมให้ใช้ตราสิ่ง
บ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (GI) มาเป็นวัตถุดบิใน
การผลิต (2,750,000 บาท) 
3. จ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
(1,000,000 บาท) 
4. จ้างท าการทดสอบตลาดและส่งเสริม
การตลาด (350,000 บาท)  
5. ครุภัณฑ์ (7,490,400 บาท) อาท ิ
เครื่องจักรผลิตสบู่กระเทียม โลชั่นกระเทียม 
กระเทียมด า และกระเทยีมผง  
6. เช่ือมโยงตลาดกับกลุ่มผู้ประกอบการค้า
ปลีก-ส่ง (149,600 บาท)  

13,240,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกจิกรรมส่วนใหญ่
เป็นการจ้างเหมาเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และ
สนับสนุนครุภัณฑ์ ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงานรวมทั งไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ส่งเสริมและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

1. อบรมปฏิบัติการส่งเสริมและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (604,000 บาท)  
ผู้เข้าร่วมอบรม 140 คน ระยะเวลา 7 วนั 
2. อบรมปฏิบัติการออกแบบโลโก ้และ
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (1,164,000 
บาท) 14 ผลิตภัณฑ์ ผู้เข้ารว่มอบรม 140 
คน ระยะเวลา 7 วัน   
3. อบรมปฏิบัติการด้านส่งเสริมการตลาด 
ตลาดออนไลน์/ตลาดดิจิทัล  
(954,000 บาท) ผู้เข้าร่วมอบรม 140 คน 
ระยะเวลา 7 วัน 
4. จัดลานกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (380,000 บาท)  
5. จ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กลุม่
วิสาหกจิชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 ครั ง 
(700,000 บาท 

3,802,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบโลโก้และบรรจภุัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด
และจัดลานกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการจ าหน่าย และ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน อยา่งไรก็ตาม 
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

10 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1  
บ้านแม่ลาน้อย  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

11 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2  
บ้านป่าหมาก  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 6/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5  
บ้านวังคัน  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

13 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9  
บ้านทุ่งสารภี  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

14 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสายโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลต าบลแม่ลา
น้อย หมู่ที ่5บ้านแม่ลาน้อย 
ต าบลแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

15 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย - 
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา หมู่ที่ 
9 บ้านทุ่งสารภี  
ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

16 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์ 

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ บ้านแม่สะปึ๋งเหนือ หมู่ที่ 3  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 7/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ บ้านแม่ฮุ หมู่ที่ 4  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

18 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแบบ
โซลาร์เซลล์ บ้านแม่แลบ หมู่ที ่6 ต าบลแม่
ลาน้อย อ าเภอแม่ลานอ้ย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งดว่นในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

19 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ บ้านแม่งะ หมู่ที่ 7  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

20 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ บ้านท่าสองแคว หมู่ที ่8  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

21 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 10  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ บ้านแม่ลางิ ว หมู่ที ่12  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

23 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแบบ
โซลาร์เซลล์ บ้านพระบาทหว้ยผึ ง หมู่ที่ 13 
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

24 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ บ้านหว้ยริน หมู่ที่ 14  
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

25 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ บ้านแม่สะปึ๋งใต้ หมู่ที ่15 
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

26 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์ 

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ หย่อมบา้นพะตะบอคี  
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลานอ้ย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์ 

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ หย่อมบา้นมอเดย ์หมูท่ี่ 7 
ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 6 จุด 

330,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

28 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแบบ
โซลาร์เซลล์ ทางขึ นอ่างเก็บน  าห้วยม่วง  
หมู่ที่ 10 ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

29 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ หย่อมบา้นหว้ยมะไฟ  
หมู่ที่ 14 ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

30 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์  

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
แบบโซลาร์เซลล์ หย่อมบา้นแม่สะปึ๋งกลาง  
หมู่ที่ 15 ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 9 จุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

31 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1  
บ้านจอมแจ้ง  
ต าบลแม่สะเรียง  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล
เมืองยวมใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3  
บ้านแพะ ต าบลแม่สะเรียง  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล
เมืองยวมใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

33 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บา้นทุ่ง
พร้าว ต าบลแม่สะเรียง 
อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล
เมืองยวมใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

34 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บา้นไร ่ 
ต าบลแม่สะเรียง  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล
เมืองยวมใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

35 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6  
บ้านดงสงัด 
ต าบลแม่สะเรียง  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล
เมืองยวมใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

36 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บา้น
หนองผักหนาม ต าบลแม่สะ
เรียง อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล
เมืองยวมใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8  
บ้านป่ากล้วย  
ต าบลแม่สะเรียง  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล
เมืองยวมใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

38 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บา้นนา
คาว ต าบลแม่สะเรียง 
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล
เมืองยวมใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

39 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 1  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์ บ้านน  าดิบ  
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 10 ชุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ยวม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

40 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 2  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์ บ้านหว้ย
วอก หมู่ที่ 2 ต าบลแมย่วม อ าเภอแม่สะ
เรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 10 ชุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ยวม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

41 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 3   

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์ บ้านทุง่
แพม 
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 10 ชุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ยวม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 4  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์ บ้านหว้ย
สิงห์ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะ
เรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 10 ชุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ยวม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

43 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 4  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์ บ้านหว้ย
สิงห์ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 10 ชดุ 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ยวม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

44 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 5  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์  
บ้านห้วยทราย หมู่ที ่5 ต าบลแม่ยวม 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 10 ชุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ยวม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

45 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 7  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์  
บ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที ่7 ต าบลแม่ยวม  
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 10 ชุด 

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
แม่ยวม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตผุลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 13/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 8   

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์  
บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ยวม  
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ยวม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

47 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 9  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์  
บ้านแม่กองแป หมู่ที ่9 ต าบลแม่ยวม 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ยวม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

48 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 10  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์  
บ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10  
ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ยวม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

49 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 11  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์  
บ้านห้วยบง หมู่ที ่11 ต าบลแมย่วม  
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ยวม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 14/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 12  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์  
บ้านแพะคะปวง หมู่ที ่12 ต าบลแม่ยวม 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ยวม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

51 ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบ 
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 13  

ติดตั งไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์  
บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ต าบลแมย่วม 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ยวม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

52 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นขุนแม่ลา
น้อย หมู่ที ่1 ต าบลขุนแม่ลา
น้อย อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

53 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นขุนแม่ลา
น้อยใต้หมู่ที่ 1  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

54 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นส้มป่อย 
หมู่ที่ 2ต าบลขุนแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 15/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นอมลาน  
หมู่ที่ 2ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

56 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นป่าแก่เหนือ  
หมู่ที่ 3 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน 
 ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

57 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นป่าแกก่ลาง  
หมู่ที่ 3 ต าบลขุนแม่ลาน้อย   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

58 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นป่าแก่ใต้ 
หมู่ที่ 3 ต าบลขุนแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

59 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นฟกัทอง  
หมู่ที่ 4 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 16/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นทุ่งพระพร  
หมู่ที่ 4 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

61 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นผาไหว
เหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลขุนแม่
ลาน้อย อ าเภอแม่ลานอ้ย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

62 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านผาไหวกลาง หมู่ที ่5  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

63 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นผาไหวใต้  
หมู่ที่ 5 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขุน 
แม่ลาน้อย  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

64 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นหว้ยหอ้ม  
หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 จุด   

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 17/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นหว้ยหา้  
หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยห้อม
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

66 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นหว้ยหา้ใหม่  
หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

67 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นสาม  
หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

68 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นละอางใต้  
หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

69 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นผักไผ่ หมู่ที ่
3 ต าบลห้วยห้อมอ าเภอแม่
ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน 
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 18/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นตุน หมู่ที ่4  
ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน ขนาด 40 
วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

71 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นดง หมู่ที่ 5  
ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน 
 ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

72 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นละอบู  
หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

73 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นแม่และ 
หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

74 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านละ
อางเหนือ หมู่ที ่7  
ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 19/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นดงใหม่  
หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

76 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นดูลาเปอร ์ 
หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยห้อม  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

77 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านหว้ย
หวาย หมู่ที ่4 ต าบลแม่ฮี  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ฮี   

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

78 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านแม่
ยะน้อย หมู่ที ่4 ต าบลแม่ฮี  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ฮี   

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

79 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  
หย่อมบา้นดอยชา้ง  
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ฮี   
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ฮี   

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 20/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นแม่ลาหลวง 
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ลาหลวง 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

81 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นแม่สุ  
หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งดว่นในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

82 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านห้วยกองเป๊าะ  
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

83 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นหว้ยกู่ป๊ะ 
หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ลาหลวง 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก (โคมไฟ
แอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด
ประกอบในโคมเดียวกัน ขนาด 40 วัตต)์ 
จ านวน 9 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

84 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นสันติสุข  
หมู่ที่ 5ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 21/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นหว้ยไก่ปา่  
หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

86 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นสันติพัฒนา 
หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

87 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นทุ่งป่าคา 
หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ลาหลวง 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โครงการติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านทุ่งป่าคา หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ลาหลวง 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

88 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นสุขใจ  
หมู่ที่ 9 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โครงการติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านสุขใจ หมู่ที ่9 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอ
แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

89 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านขุนสุ   
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ลาหลวง   
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
หย่อมบา้นขุนสุ หมู่ที ่3 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 22/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านหว้ย
ปู หมู่ที่ 3  
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

91 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านแม่
ส าเพ็งหมู่ที่ 3  
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

92 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านหว้ย
โก่ป๊ะ หมู่ที่ 3  
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

93 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หย่อมบ้านทุ่ง
วางกวา้ง หมู่ที่ 4  
ต าบลแม่ลาหลวง 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

94 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1  
บ้านแม่นาจางเหนือ  
ต าบลแม่นาจาง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 23/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

95 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 หย่อม
บ้านแม่ฮ้อย ต าบลแม่นาจาง 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

96 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2  
บ้านแม่กองแป  
ต าบลแม่นาจาง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

97 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2  
หย่อมบา้นห้วยโป่ง  
ต าบลแม่นาจาง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

98 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3  
หย่อมบา้นสบแม่ขีด  
ต าบลแม่นาจาง   
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

99 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองม่วน  
ต าบลแม่นาจาง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 24/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บา้น
กอกหลวง ต าบลแม่นาจาง 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

101 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6  
บ้านแม่สะแมง 2  
ต าบลแม่นาจาง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

102 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  หมู่ที่ 7  
บ้านแม่นาจางใต้  
ต าบลแม่นาจาง 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์โดยไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

103 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที ่
1 ต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 25/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์สูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

105 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านม่วงสร้อย หมู่ที ่3  
ต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

106 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านม่วงสร้อย(หยอ่ม
บ้านป่ายาง)  
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบรหิารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 26/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านหมอแปง หมู่ที ่4 
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

108 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านหมอแปง (หย่อมบา้
นยะโป๋) หมู่ที่ 4 ต าบลแม่นา
เติง อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์สูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

109 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านแม่ของ หมู่ที่ 5  
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 27/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6  
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

111 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านปางแปก หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์สูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

112 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านแม่นะ หมู่ที ่8  
ต าบลแม่นาเติง  อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 28/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านดอยผีลู หมู่ที่ 9  
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

114 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร  เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านดอยผีลู (หย่อมบ้าน
ในของ) หมู่ที่ 9 ต าบลแม่นา
เติง อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์สูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

115 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านดอยผีลู  
(หย่อมบา้นน  าปลามุง)  
หมู่ที่ 9 ต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 29/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6.00 เมตร  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
สายทางในหมู่บ้านไทรงาม 
หมู่ที่ 10 ต าบลแม่นาเติง 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

117 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์ สูง 
6.00 เมตร  เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านนาจลองใหม่ หมู่ที ่
11 ต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ สูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 7 จุด   

474,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 30/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
อ านวยความสะดวกดา้น 
การคมนาคมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
108 ตอน ห้วยงู-หนองแห้ง กม. 208+000 
- 212+200 (เป็นช่วง ๆ) (6,600,000 บาท) 
2. ติดตั งเครื่องหมายน าทาง ทางหลวง
หมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา-แม่นะ 
กม. 64+684 - 185+500 (เป็นช่วงๆ)  
(2,902,000 บาท) 
3. ติดตั งเครื่องหมายน าทาง ทางหลวง
หมายเลข 105 ตอน แม่เงา-แม่สะเรียงกม. 
220+000 - 230+497 (เปน็ช่วงๆ) และทาง
หลวงหมายเลข สะพานแม่ริด-หว้ยงู กม.
156+600 - 253+200 (เป็นช่วงๆ)  
(2,710,000 บาท) 
4. ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
1095 ตอน กิ่วคอหมา-แม่นะ กม. 67+000 
- 100+000 (12,717,000 บาท) 
5. ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
105 ตอน แม่เงา-แม่สะเรียง กม  214+500 
- 216+500 (3,360,000 บาท) 
6. ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
108 ตอน สะพานแม่ริด-ห้วยงู กม.
194+200 - 196+700 (4,000,000 บาท) 
7. งานติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 108 ตอน หว้ยงู-หนองแห้ง กม. 
227+500 - 229+850 (3,800,000 บาท) 

96,997,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวง
แม่ฮ่องสอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่าง โดยไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 31/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118   8. งานติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง-แม่สาม
แลบ กม.0+300 - 3+000  
(4,400,000 บาท) 
9. งานติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 108 ตอน แม่สุริน-ปางหมู  กม. 
318+450 - 341+800 (เป็นช่วงๆ)  
(10,753,000 บาท) 
10. งานติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
หมายเลข 1095 ตอน แม่นะ-ท่าไคร้ กม.
134+500 - 142+500 (เป็นช่วงๆ) 
(5,074,000 บาท)  
11. งานติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน กม. 
261+500 - 273+000 (เป็นช่วงๆ) 
(4,950,000 บาท) 
12. งานติดตั งราวกันอันตราย ทางหลวง
หมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา-แม่นะ 
กม.70+000 - 80+000 (เป็นช่วงๆ) 
ระยะทาง 2,200 เมตร (9,598,000 บาท) 
13. งานติดตั งราวกันอันตราย ทางหลวง
หมายเลข 1095 ตอน แม่นะ - ทา่ไคร้ กม. 
120+000 -156+440 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 
2,200 เมตร (11,761,000 บาท) 
14. งานติดตั งป้ายจราจร ทางหลวง
หมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง 
กม.190+318 -230+497 (เป็นช่วงๆ) 
(2,817,000 บาท)  

 
          



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 32/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    15. งานติดตั งป้ายจราจร ทางหลวง
หมายเลข 1263 - 108  ตอน ขุนยวม - 
ปางอุ๋ง สะพานแม่ริด-หว้ยงู-หนองแห้ง-แม่สุ
ริน-ปางหมู กม.0+000 - 20+525 (เป็น
ช่วงๆ) 156+600 - 353+508 (เป็นช่วงๆ) 
(6,853,000 บาท) 
16. งานติดตั งป้ายจราจร ทางหลวง
หมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา-แม่นะ-ท่า
ไคร-้แม่ฮ่องสอน กม. 64+684 - 204+023  
(เป็นช่วงๆ) (4,702,000 บาท) 

 
          

119 ก่อสร้างผนังกันน  าด้วยกล่อง
เกเบี ยนป้องกันตลิ่งทรุด 
บริเวณหลังโรงเรียนชุมชน  
บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที ่1 

ก่อสร้างผนังกันน  าด้วยกล่องเกเบี ยนปอ้งกัน
ตลิ่งทรุด บริเวณหลังโรงเรียนชุมชน บ้านแม่
ลาหลวง หมู่ที ่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร สูง 4.00 เมตร 

475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกอ่สร้างผนังกันน  า
ด้วยกล่องเกเบี ยนเพื่อป้องกันตลิ่งทรุดและสร้าง
ความเสียหายต่อพื นทีก่ารเกษตร อยา่งไรก็ตาม 
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

120 ก่อสร้างผนังกันน  าด้วยกล่อง
เกเบี ยนป้องกันตลิ่งทรุด 
บริเวณหลังบ้านสุทธิกานต ์
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3 

ก่อสร้างผนังกันน  าด้วยกล่องเกเบี ยนปอ้งกัน
ตลิ่งทรุด บริเวณหลังบ้านสุทธิกานต์ บา้น
ห้วยกองเป๊าะ หมู่ที่ 3 กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร สูง 4.00 เมตร 

475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกอ่สร้างผนังกันน  า
ด้วยกล่องเกเบี ยนเพื่อป้องกันตลิ่งทรุดและสร้าง
ความเสียหายต่อพื นทีก่ารเกษตร อยา่งไรก็ตาม 
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

121 ก่อสร้างผนังกันน  าด้วยกล่อง
เกเบี ยนป้องกันตลิ่งทรุด 
บริเวณข้างถนนเข้าหมู่บ้าน
ใกล้ป่าช้า บ้านหว้ยกองเป๊าะ 
หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างผนังกันน  าด้วยกล่องเกเบี ยนปอ้งกัน
ตลิ่งทรุด บริเวณข้างถนนเข้าหมู่บ้านใกล้ป่า
ช้า บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3 กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 4.00 เมตร 

475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากกอ่สร้างผนังกันน  า
ด้วยกล่องเกเบี ยนเพื่อป้องกันตลิ่งทรุดและสร้าง
ความเสียหายต่อพื นทีก่ารเกษตร อยา่งไรก็ตาม 
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 33/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

122 พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง 
ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน : 
กิจกรรมการจัดงานเทศกาล
ดอกบัวตองบาน  
ประจ าป ี2564  

จัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ แต่งสวนสวย 
ด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์

6,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อูคอ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการจัดแต่งดอกไม้บริเวณที่ท าการวนอุทยานทุ่ง
บัวตอง อาทิ คอสมอส พิทูเนีย สร้อยไก ่และทิวลิป 
ซ่ึงไม่ได้เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของงานเทศกาล 
รวมทั งไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

123 โรงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ  

สนับสนุนครุภัณฑ์ (5,000,000 บาท) ได้แก่- 
เครื่องจักรผลิตเยื่อกระดาษจากข้าวโพดและ
วัสดุใบไม้ จ านวน 1 เครื่อง (600,000 
บาท)- เครื่องปั๊มกระถาง จ านวน 4 เครื่อง 
(1,000,000 บาท )- เครื่องปั๊มจาน จ านวน 
10 เครื่อง (1,300,000 บาท)- เครื่องย่อยกิ่ง
ไม้และใบไม้ จ านวน 10 เครื่อง (650,000 
บาท)- ก่อสร้างโรงแปรรูปปลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ (1,450,000 บาท) 
กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร และสูง  
4.85 เมตร 

5,000,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานจัดการ
ทรัพยากรปา่ไม้ที่ 1 
สาขาแม่ฮ่องสอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นเพียงการ
สนับสนุนครุภัณฑ์ และก่อสร้างโรงแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาตเิท่านั น 
ประกอบกับไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

124 จัดซื อวัสดุประปาเพือ่ติดตั ง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์

ติดตั งระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย ์
พื นที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1-12 ต าบลผาบอ่ง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 12 จุด อาทิ ปั๊มซับเมิร์ส ระบบ DC 
แผงโซลาร์เซลล์ ไม่น้อยกว่า 330 วัตต์  
(16 แผง) และท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ ว  
(150 ท่อน) 

2,023,672 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาบ่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซื อ
ครุภัณฑ์ระบบประปาพลังงานแสงอาทติย์ จ านวน 
12 แห่ง อยา่งไรก็ตาม ไม่มีความพร้อมด้านพื นที่
ด าเนินการ ประกอบกับไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
อนุกรรมการทรัพยากรน  าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 34/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

125 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar  street 
light)  แสงอาทิตย์เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0010  
บ้านแม่โถกลาง -  
บ้านขุนแม่ลานอ้ย  
ต าบลแม่โถ 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 25 จดุ 

1,750,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

126 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar  street 
light)  แสงอาทิตย์เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0001 บ้านไม้
ซางหนาม – บา้นกลาง 
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 190 จุด 

13,300,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 35/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

127 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light ) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0005 บ้านท่า
ข้าม-บา้นเสาหิน 
ต าบลเสาหิน  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 130 จุด 

9,100,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

128 ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวปรับปรุง
ทางเดิน ทางเท้า  
ข้างล าน  าแม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า พื นที่ 8,900 
ตารางเมตร งานราวกันตก 3,824 เมตร 
พร้อมไฟส่องสว่าง 240 ชุด  

16,400,000 เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ทางเท้า เพื่อให้มีทางเท้าที่ปลอดภัยใหก้บัประชาชน
และนักท่องเที่ยวส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

129 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0002 บ้านทุ่ง
ยาวใต้-บ้านหว้ยไม้ด า  
ต าบลเมืองแปง อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 200 จุด 

14,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 36/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

130 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตสาย
ทาง มส.ถ. 1-0004  
บ้านห้วยปู-บ้านแมข่อง 
ต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 25 จดุ 

1,750,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

131 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0006 บ้านทุ่ง
แล้ง - บา้นทุ่งพร้าว-บ้านลุ่ม 
ต าบลแม่สะเรียง  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 5 จุด 

350,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

132 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0007 บ้านทุ่ง
แล้ง - บา้นป่าหมาก  
ต าบลบ้านกาศ  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 14 จดุ 

980,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 37/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

133 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0008 
บ้านแพะ - บ้านศรีดอนชัย  
ต าบลบ้านกาศ  
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 50 จดุ 

3,500,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

134 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0009 บ้าน
ห้วยหยวก - บา้นแม่โถกลาง 
ต าบลแม่โถ 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 54 จดุ 

3,780,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 38/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

135 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0011 บ้านหวั
ปอน - บ้านมะหินหลวง 
ต าบลแม่ยวมน้อย  
อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 30 จดุ 

2,100,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

136 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0012 บ้าน
ขุนยวม หมู่1-บา้นขุนยวม 
หมู่ 2 ต าบลขุนยวม  
อ าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 7 จุด 

490,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

137 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทาง มส.ถ. 1-0013 บ้านไร่ 
- บ้านคะปวง ต าบลแม่ยวม 
อ าเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 30 จดุ 

2,100,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 39/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

138 ติดตั งสัญญาณไฟจราจร
บริเวณจุดเสี่ยง เสริมสร้าง
ความปลอดภยัเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

1. ติดตั งสัญญาณไฟจราจรแยก 128 ตัด
ถนนนาวาคชสาร (แยกลุงหยาง)2. ติดตั ง
สัญญาณไฟจราจรแยกวัดดอนเจดยี์3. ตดิตั ง
ไฟสัญญาณจราจรซุ้มประตูทางทิศเหนือ 

4,000,000 เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั ง
ไฟสัญญาณจราจร โดยไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

139 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุด
ชมวิวของโครงการพัฒนาป่า
ไม้ตามแนวพระราชด าริ 
ดอยกิว่ลม เพื่อสนับสนุน
การท่องเท่ียวในพื นทีอ่ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปรับพื นที่ปลูกหญ้า 
ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

1,400,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักบริหารพื นที่
อนุรักษ์ที่ 16  

สาขาแม่สะเรียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปลูกหญ้า
เพื่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์
จุดชมวิวดอยเมี่ยง และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 40/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. จัดตั ง LQ (Local Quarantine) ตาม
มาตรฐาน CI (Community Isolation) 
ระดับอ าเภอ อ าเภอเมือง จ านวน 2 แหง่ 
อ าเภอแม่สะเรียง 2 แห่ง อ าเภอปาย 2 แห่ง 
อ าเภอขุนยวม 1 แห่ง อ าเภอแม่ลานอ้ย 1 
แห่ง อ าเภอสบเมย 1 แห่ง และอ าเภอปาง
มะผ้า 1 แห่ง แห่งละ 1,000,000 บาท 
(10,000,000 บาท) 
2. จัดตั ง LQ (Local Quarantine) ตาม
มาตรฐาน CI (Community Isolation) 
ระดับต าบล จ านวน 45 ต าบล  
ต าบลละ 1 แห่ง แห่งละ 500,000 บาท 
(22,500,000 บาท) 
3. จัดหาวัสดกุารแพทย์ที่จ าเป็น  
(4,610,000 บาท) 

37,110,000  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ที่ท าการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

ทุกอ าเภอ  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซื อวัสดุ
ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 โดยไม่ได้ระบุความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ประกอบกับกิจกรรมไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหนว่ยด าเนินงาน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 41/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

141 พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง ต าบล
แม่อูคอ อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว
เทศกาลทุ่งบัวตอง ต าบลแมอู่คอ อ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่งสอน โดยการจา้ง
เหมา มีรายละเอียด ดังนี  - ปา้ยบิลบอรด์
บริเวณทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ ทางด่วน
มอเตอร์เวย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
(2,462,500 บาท)- จัดท าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เทศกาลดอกบวัตองบานผ่าน
ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟา้บีทีเอส) 
ระยะเวลา 2 เดือน (6,537,500 บาท) - 
ออกแบบและจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
เทศกาลดอกบัวตองบาน (1,000,000 บาท) 

10,000,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท าสื่อ
เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลดอกบัวตองที่
กรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ระบุ
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

142 พัฒนายกระดบัมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จ านวน 6 
ผลิตภัณฑ์และสนับสนุนครุภัณฑ์ ดังนี   
1. จ้างเหมาพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 6 
ผลิตภัณฑ์ (480,000 บาท) 
1. ครุภัณฑ์โรงงาน (480,000 บาท) อาทิ 
เครื่องซีลสูญญากาศ และเครื่องเหวีย่งแยก
กาก เครื่องค่ัวเมล็ดเกาลัด และเครื่อง
กระเทาะถัว่ลิสง  
2. ครภัณฑ์การเกษตร (13,500 บาท) 
เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั งโต๊ะ 
3. ครุภัณฑ์ส านักงาน (146,800 บาท) อาทิ 
เครื่องพิมพ์วันที่อัตโนมัติ และถังสแตนเลส  
4. ครุภัณฑ์การศึกษา (191,500 บาท)  
อาทิ จกัรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง  
จักรพันริม และเครื่องตัดผ้า  

1,311,800 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสนับสนุนครุภัณฑ์ 
อย่างไรก็ตาม ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 42/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

143 การพัฒนา OTOP  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

1. การจัดท ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 
OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอนและการจัดการ
องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์เด่นแม่ฮ่องสอน ระดับ
อ าเภอ/จังหวัด (256,450 บาท) ผู้เข้าอบรม
ระดับอ าเภอ 175 คน (แบ่งเป็น 7 รุ่น รุน่ละ 
25 คน) ผู้เช้าร่วมอบรมระดับจังหวัด 40 คน  
ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 2 วัน 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
OTOP ดา้นการตลาด Online/Offline 
(765,375 บาท) ผู้เข้าอบรม 50 คน 
ระยะเวลา 5 วัน  

1,021,825 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนครุภัณฑ์ส าหรับ
สาธิตการตลาดออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  
  

144 พัฒนา-ฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
ท้องถิ่น สร้างงาน สร้าง
รายได้ โดยน ามาใช้ซ่ึง
การเกษตรวิถีใหม-่เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อความยั่งยืน 
(Innovation Agriculture 
to Sustainbility)  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรยุคใหม่ สถาบัน
เกษตรกร หรือวิสาหกจิ
ชุมชนสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร) 

1. อบรมพัฒนายกระดับเกษตรกรยุคใหม่ ผู้
เข้าอบรมเป็นเกษตรกรกลุ่ม smart 
farmer20 ราย วิสาหกิจชุมชน 10 ราย 
ระยเวลา 3 วัน (200,000 บาท) 2. จ้าง
เหมาออกแบบแบรนด์สินค้า พัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์การเกษตร และบรรจภุัณฑ์22 
ผลิตภัณฑ์ (900,000 บาท)3. จ้างเหมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (360,000 บาท)4. 
จ้างเหมาส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ผ่าน
เครื่องมือดิจิตอล และท าการตลาดผ่าน
เครื่องมือดิจิตอลที่เหมาะสม (475,000 
บาท)5. สัมมนาน าเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการพัฒนาและสรุปผลการด าเนิน
โครงการ (50,000 บาท)  

1,985,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ส านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนายกระดบัเกษตรกรยุคใหม่  อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรมทั งหมดเป็นการจา้งเหมา ซ่ึงไม่แสดงถึงการ
สร้างงาน สร้างอาชีพภายหลังการอบรมและความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 43/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

145 โรงผลิตน  าดื่มชุมชน 
บ้านนาดอย หมู่ที ่9 

1. ก่อสร้างโรงผลิตน  าดื่ม กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 8 เมตร พร้อมติดตั งโซล่าเซลล์ 
1 ระบบ (1,290,000 บาท) 
2. อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน (23,800 บาท) ผู้เขา้อบรม 
40 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
3. อบรมการจัดระบบบริหารจัดการกลุม่
วิสาหกจิชุมชน (23,800 บาท) ผู้เขา้ร่วม  
40 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน  ค่าวัสดทุี่ใช้
ในการอบรม (1,400 บาท) 
4. จัดตั งกลุ่มวิสาหกจิชุมชนโรงผลิตน  าดื่ม
ชุมชนบ้านนาดอย (40,400 บาท)  
5. ค่าวัสดุในการผลิตน  าดื่มจ าหน่ายและ
บรรจุภัณฑ์ (50,000 บาท) 
6. จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ จัดท าแผ่นพบั 
ป้ายประชาสัมพันธ ์ท า QR Code  
(50,000 บาท) 

1,478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สวด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม่
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างโรง
ผลิตน  าดื่มระบบโซลาร์เซลล์และอบรมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกกลุ่มและเครือข่าย อบรมระบบ
บริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ 
จัดตั งกลุ่มวิสาหกจิชุมชนโรงผลิตน  าดื่มชุมชนบ้าน
นาดอย และจา้งเหมาประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื นที่กอ่สร้างโรง
ผลิตน  าซ่ึงเป็นพื นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่สวด รวมทั งไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงานและความเชื่อมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  
  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 44/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

146 ศูนย์พัฒนาทักษะด้าน
การเกษตรก้าวหนา้ส าหรับ
เกษตรกรบนพื นที่สูง 

1. สิ่งก่อสร้าง (4,000,000 บาท)- ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาทักษะด้านการเกษตรก้าวหน้า
ส าหรับเกษตรกรบนพื นที่สูง กว้าง 10 เมตร 
ยาว 16 เมตร (1,239,313.41 บาท)- งาน
ก่อสร้างห้องน  า 1 หลัง (733,955.94 บาท)- 
งานก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ (301,205.60 
บาท)- งานภูมิทัศน์ (1,726,347.89 บาท)2. 
ครุภัณฑ์ (3,000,000 บาท)  

7,000,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัตกิารทดลองทางการเกษตรและแปรรูป
ผลผลิต และโรงเรือนอัจฉริยะ โดยไม่ไดร้ะบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

147 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
บ้านแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ 1  
ต าบลท่าผาปุ้ม  
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 9 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาผาปุ้ม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

148 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นหว้ยผึ ง หมู่
ที่ 2 ต าบลท่าผาปุ้ม  
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 9 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาผาปุ้ม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

149 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
บ้านห้วยหมากหนุน หมู่ที่ 3  
ต าบลท่าผาปุ้ม  
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 9 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาผาปุ้ม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 45/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

150 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นท่าผาปุ้ม  
หมู่ที่ 4 ต าบลทา่ผาปุ้ม  
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 9 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาผาปุ้ม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

151 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นแม่เตี๋ย  
หมู่ที่ 5 ต าบลทา่ผาปุ้ม 
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 9 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาผาปุ้ม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

152 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นแม่สะกั๊วะ 
หมู่ที่ 6 ต าบลทา่ผาปุ้ม 
อ าเภอแม่ลาน้อยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 9 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาผาปุ้ม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

153 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านแม่กวางเหนือ  
หมู่ที่ 7 ต าบลทา่ผาปุ้ม  
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 9 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาผาปุ้ม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

154 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 ต าบลทา่ผาปุ้ม  
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 9 จุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาผาปุ้ม  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 46/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

155 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บา้น
แสงทองเวียงใต้  ต าบลเวยีง
ใต้ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก (โคมไฟ
แอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด
ประกอบในโคมเดียวกัน ขนาด 40 วัตต)์ 
จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

156 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บา้นน  า
ฮู ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

157 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บา้น
ใหม่สหสัมพันธ์  
ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงใต้  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

158 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นแม่อแีลบ  
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งยาว  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 47/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

159 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นปางตอง 
หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งยาว  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน 
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

160 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นตีนธาตุ หมู่
ที่ 9 ต าบลทุ่งยาว  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก (โคมไฟ
แอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด
ประกอบในโคมเดียวกัน ขนาด 40 วัตต)์ 
จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

161 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นร้องแหย่ง 
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งยาว 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน ขนาด 40 
วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

162 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นกุงแกง หมู่
ที่ 11 ต าบลทุ่งยาว  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 48/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

163 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นมะโนรา 
หมู่ที่ 12 ต าบลทุ่งยาว  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

งานติดตั งเสาไฟถนนพร้อมฐานราก  
(โคมไฟแอลอีดีถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน  
ขนาด 40 วัตต์) จ านวน 10 ชุด 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

164 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านทุ่งโปร่ง  
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งยาว  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน  ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 10 จุด   

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

165 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ 2 
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ สูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียวจ านวน 10 จุด   

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 49/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

166 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านทุ่งยาวใต้ หมู่ที ่3  
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ สูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 10 จุด   

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

167 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านสบแพม หมู่ที ่4 
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์สูง 6 
เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 10 จุด   

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

168 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านแพมกบล  
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งยาว  
อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์  
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 10 จุด   

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 50/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

169 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบชุด
เดียวกันขนาด 35 วัตต ์สูง 
6.00 เมตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สายทางใน
หมู่บ้านแพมบก  
หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งยาว  
อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต ์ 
สูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเด่ียว จ านวน 10 จุด   

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

170 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar street 
light) แสงอาทิตย์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทางในหมู่บ้านเมืองแปง  
หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองแปง  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแปง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

171 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar street 
light) แสงอาทิตย์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทางในหมู่บ้านใหม่ดอนตัน 
หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองแปง 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแปง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 51/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

172 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar street 
light) แสงอาทิตย์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สาย
ทางในหมู่บ้านห้วยฮะ หมู่ที่ 
3 ต าบลเมืองแปง  
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแปง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

173 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar street 
light) แสงอาทิตย์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
สายทางในหมู่บ้านสบสา  
หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองแปง 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแปง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

174 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar street 
light) แสงอาทิตย์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
สายทางในหมู่บ้านแกงหอม 
หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองแปง 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแปง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 52/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

175 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar  street 
light) แสงอาทิตย์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
สายทางในหมู่บ้านผาส าราญ 
หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองแปง 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแปง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

176 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar  street 
light) แสงอาทิตย์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
สายทางในหมู่บ้านห้วยหมี  
หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองแปง 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแปง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

177 ติดตั งโคมไฟถนนพลังงาน
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All in one solar street 
light)  แสงอาทิตย์เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิต  
สายทางในหมู่บ้านห้วยหมี 
หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองแปง 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแปง  

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 53/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

178 ติดตั งเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3  
บ้านแม่ขีด  
ต าบลแม่นาจาง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน 10 จดุ  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจาง 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั งเสา
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

179 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสวนเกษตร  
บ้านขุนแม่ลานอ้ย  
หมู่ที่ 1 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสวนเกษตร 
บ้านขุนแม่ลานอ้ย หมู่ที่ 1  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

180 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสวนเกษตร บา้นส้มป่อย 
หมู่ที่ 2ต าบลขุนแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสวนเกษตร 
บ้านส้มป่อย หมู่ที ่2 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

181 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสวนเกษตร  
บ้านอมลาน หมู่ที่ 2 
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสวนเกษตร 
บ้านอมลาน หมู่ที่ 2 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

182 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสวนเกษตร  
บ้านป่าแก่ หมูที่ 3  
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสวนเกษตร 
บ้านป่าแก่ หมูที่ 3 ต าบลขุนแม่ลานอ้ย  
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 54/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

183 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสวนเกษตร บา้นฟักทอง 
หมู่ที่ 4ต าบลขุนแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสวนเกษตร 
บ้านฟักทอง หมู่ที่ 4 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

184 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เข้าสวนเกษตร  
บ้านผาไหว หมู่ที่ 5 
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสวนเกษตร 
บ้านผาไหว หมู่ที่ 5 ต าบลขุนแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ขุนแม่ลาน้อย  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

185 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
สายหว้ยปลาฝา  
บ้านสันติพัฒนา 
หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหว้ยปลาฝา บา้นสันติพัฒนา หมู่ที่ 7  
ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย 

464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายน  าบ่อยา 
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน  าบ่อ
ยา บา้นสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ลา
หลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย 

464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
สายไปบ้านทั่งป่าคา  
บ้านทุ่งป่าคา หมู่ที่ 8  
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไป
บ้านทั่งป่าคา บา้นทุ่งป่าคา หมู่ที่ 8  
ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลานอ้ย 

464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 55/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

188 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายไปหย่อมบ้าน
ทุ่งวางกว้าง บ้านหว้ยกู่ป๊ะ 
หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไป
หย่อมบา้นทุ่งวางกว้าง บา้นห้วยกูป่๊ะ  
หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย 

464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
สายไปบ้านหว้ยกองเป๊าะ  
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3  
ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไป
บ้านห้วยกองเป๊าะ บา้นหว้ยกองเป๊าะ  
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย 

464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

190 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  
สายสวนสะด ูบ้านห้วยไก่ป่า 
หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ลาหลวง 
อ าเภอแม่ลาน้อย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายสวนสะด ู 
บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที ่5 ต าบลแม่ลาหลวง 
อ าเภอแม่ลาน้อย 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

191 ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน  า  
ล าน  าแม่ลานอ้ย บริเวณฝาย 
ทุ่งแอ๊ว บา้นแม่ลานอ้ย  
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน  าปริมาณ 
11,017.50 ลูกบาศก์เมตร  

422,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกล า
น  า โดยขาดแบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

192 ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน  า  
ล าน  าแม่ลานอ้ย บริเวณหน้า
ฝายหน้าถ  า บ้านแม่ลาน้อย  
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ลาน้อย  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน  าปริมาณ  
7,534.25 ลูกบาศก์เมตร 

284,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ลาน้อย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกล า
น  า โดยขาดแบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 56/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

193 ก าจัดสิ่งปฏกิูลที่กีดขวางล า
น  ายวม หมู่ที่ 4  
ต าบลท่าผาปุ้ม 
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขุดลอกล าหว้ย ขนาดกว้าง 30 เมตร  
ยาว 605  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00  เมตร  

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าผาปุ้ม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกล า
น  า โดยขาดแบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการ 
(แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมินความ
พร้อมของโครงการ 

  

194 ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบ
ผสมผสาน (แบบไม้หินทิ ง) 
บริเวณห้วยแม่ส าเพ็งเหนือ 
บ้านห้วยกองเป๊าะ  
หมู่ที่ 3 จ านวน 7 จุด 

ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบผสมผสาน (แบบ
ไม้หินทิ ง) บริเวณห้วยแม่ส าเพ็งเหนือ บา้น
ห้วยกองเป๊าะ หมู่ที่ 3 จ านวน 7 จุด 

448,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างฝาย
ชะลอน  าแบบผสมผสาน โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

195 ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบ
ผสมผสาน (แบบไม้หินทิ ง) 
ห้วยแม่ส าเพ็ง  
บริเวณสบห้วยโกป๊ะ  
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3     

ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบผสมผสาน  
(แบบไม้หินทิ ง) ห้วยแม่ส าเพ็ง บริเวณสบ
ห้วยโกป๊ะ บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที่ 3     

448,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างฝาย
ชะลอน  าแบบผสมผสาน โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

196 ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบ
ผสมผสาน (แบบไม้หินทิ ง) 
บริเวณห้วยปลาอีแค้ม  
บ้านห้วยกองเป๊าะ  
หมู่ที่ 3 จ านวน 10 จุด 

ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบผสมผสาน 
 (แบบไม้หินทิ ง) บริเวณหว้ยปลาอีแค้ม  
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3 จ านวน 10 จุด 

246,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างฝาย
ชะลอน  าแบบผสมผสาน โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

197 ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบ
ผสมผสาน (แบบไม้หินทิ ง) 
บริเวณห้วยปา่เห้ว  
บ้านห้วยกองเป๊าะ  
หมู่ที่ 3 จ านวน 8 จุด 

ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบผสมผสาน  
(แบบไม้หินทิ ง) บริเวณห้วยป่าเหว้  
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3 จ านวน 8 จดุ 

220,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างฝาย
ชะลอน  าแบบผสมผสาน โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แม่ฮ่องสอน หน้า 57/57 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

198 ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบ
ผสมผสาน (แบบไม้หินทิ ง) 
บริเวณห้วยยาว  
บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที ่3  
จ านวน 6 จุด 

ก่อสร้างฝายชะลอน  าแบบผสมผสาน (แบบ
ไม้หินทิ ง) บริเวณห้วยยาวบ้านหว้ยกองเป๊าะ 
หมู่ที่ 3 จ านวน 6 จุด 

234,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ลาหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างฝาย
ชะลอน  าแบบผสมผสาน โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1) ทีจ่ะพจิารณาและ
ประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

199 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านแม่โถกลาง หมู่ที ่3 - 
บ้านห้วยผึ งใหม่ 
หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โถ  
อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 
2,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 4,400.00 ตารางเมตร  

4,010,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่โถ 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่โถ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยขาด
แบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการ (แบบฟอรม์ 1) ที่จะ
พิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

200 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
หัวลา (ชว่งหน้าบา้นนาง
หน่อติเก - หน้าบ้านนาย
จันทร์ดี) 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า  
680 ตารางเมตร      

489,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันติคีรี 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสันติคีรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยขาดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม 1)  
ที่จะพิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

201 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาบ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  
บ้านกองกอ๋ย หมู่ที่ 1 ต าบลกองกอ๋ย  
อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
โดยท่อ PVC ขนาด 4 นิ วและ 3 นิ ว  

899,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกองก๋อย 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกองกอ๋ย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

202 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่5  
บ้านบุญเลอน้อย 

ปรับปรุงสระพักน  าประปาเดิม 656,000 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่สามแลบ 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
แม่สามแลบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา โดยขาดแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ (แบบฟอร์ม 1) ที่จะพิจารณาและประเมิน
ความพร้อมของโครงการ 

  

203 วางท่อส่งน  าเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร 
บ้านคาหาน 

วางท่อพวีีซี ระยะทาง 1,952 เมตร 363,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหว้ยผา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อส่ง
น  าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยขาด
แบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการ (แบบฟอรม์ 1) ที่จะ
พิจารณาและประเมินความพร้อมของโครงการ 

  

ปรับลดวงเงิน 8,244,700  
รวม 203 โครงการ 439,828,756   

  



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่6

จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดสกลนคร 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

สกลนคร 613,880,236 119 608,923,690 71 310,664,000 48 298,259,690 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 1/27 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสกลนคร 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 
(ส านักสงฆ์หนองแวง)  
ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว  1,350 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร และลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างตามสภาพเขตทางเฉลี่ยไมเ่กิน
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย  

3,096,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ฮางโฮง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และการ
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
600 คน เกษตรกร 382 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,096,000 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่ือมระหว่างต าบลง้ิว
ด่อนถึงต าบลดงมะไฟ  
(สายเหล่าผัง - ดงมะไฟ)  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เช่ือมระหว่างต าบลง้ิวดอ่นถึงต าบลดงมะไฟ 
(สายเหล่าผังผือ - ดงมะไฟ) ต าบลง้ิวด่อน 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 6,150  ตารางเมตร                

3,466,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ง้ิวด่อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 476 คน เกษตรกร 
225 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

3,466,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 2/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยกทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 223 - 
บ้านค าผักแพรว หมู่ที่ 9 
ต าบลโนนหอม อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 223 - บ้านค า
ผักแพรว หมู่ที่ 9 ต าบลโนนหอม  
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 6 เมตร ยาว 981 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจร  
ไม่น้อยกวา่ 5,886 ตารางเมตร    

3,230,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร ผักปลอดสารพิษ 
(ข้าว มะเขือเทศ) ขนส่งผลิตภัณฑ์ทอผ้าพื้นเมือง 
และการสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,905 คน เกษตรกร 521 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,230,000 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองศาลา  
หมู่ที่ 9 (ซอยบุญมา) 
ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ศาลา หมู่ที่ 9 (ซอยบุญมา) ต าบลฮางโฮง 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
4,400 ตารางเมตรและลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างตามสภาพเขตทาง 

2,065,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ฮางโฮง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,090 คน เกษตรกร 386 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,065,000 

5 ปรับปรุงถนนลาดยางและ
ติดต้ังไฟส่องสว่าง ถนนสาย 
22 ถึง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 14 
บ้านไฮหย่อง หมู่ที ่2 - 
บ้านไฮหย่อง หมู่ที ่1 
ต าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร 

1. ปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนสาย 22  
ถึงบ้านโพธิ์ชยั หมู่ที่ 14 บ้านไฮหย่อง  
หมู่ที่ 2 - บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 1 ต าบลไฮหย่อง 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,685 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
13,425 ตารางเมตร (6,525,000 บาท) 
2. ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 30 วัตต์ ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเด่ียว  
สูง 6 เมตร จ านวน 40 ต้น พร้อมอปุกรณ์ 
(2,800,000 บาท) 

9,325,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ไฮหย่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด)  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,920 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะ การปรับปรงุ
ถนนลาดยาง วงเงิน 6,525,000 บาท 
 

6,525,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 3/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์
คอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟส่อง
สว่าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 
ถึง บ้านหนองบวัหลวง  
หมู่ที่ 11 ต าบลแร่  
อ าเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร 

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านหนองบัว หมู่ที ่4 ถึงบ้านหนองบัวหลวง 
หมู่ที่ 11 ต าบลแร่ อ าเภอพังโคน  
จงัหวัดสกลนคร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
10,400 ตารางเมตร และป้ายโครงการ 
(5,344,000 บาท) 
2. ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 30 วัตต์ ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเด่ียว  
สูง 6 เมตร จ านวน 66 ต้น พร้อมอปุกรณ์  
(4,620,000 บาท) 

9,964,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแร่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อใช้
เป็นเสน้ทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด)  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะ การปรับปรงุถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต วงเงิน 5,344,000 บาท 
 

5,344,000 

7 ปรับปรุงถนนลาดยางและ
ติดต้ังไฟส่องสว่าง  
บ้านหนองเบ็น หมู่ที ่5, 
บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 14,  
บ้านไฮหยอง หมู่ที ่1 
ต าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร 

1. ปรับปรุงถนนลาดยาง บา้นหนองเบ็น  
หมู่ที่ 5บ้านโพธิ์ชยั หมู่ที ่14 บ้านไฮหยอ่ง 
หมู่ที่ 1 ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 
11,575 ตารางเมตร (5,630,000 บาท) 
2. ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 30 วัตต์ ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเด่ียว  
สูง 6 เมตร จ านวน 40 ต้น พร้อมอปุกรณ์ 
(2,800,000 บาท) 
 

8,430,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ไฮหย่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,620 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะ การปรับปรงุ
ถนนลาดยาง วงเงิน 5,630,000 บาท 

5,630,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 4/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงสวา่ง หมู่ที่ 7 
ช่วงบ้านดงสว่าง หมู่ที ่7 - 
คุ้มน้อยร้อยเอ็ด ต าบลนิคม
น้ าอูน อ าเภอนิคมน้ าอูน 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง
สว่าง หมู่ที่ 7 ช่วงบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 - คุ้ม
น้อยร้อยเอ็ด ต าบลนิคมน้ าอูน อ าเภอนคิม
น้ าอูน จังหวัดสกลนคร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 763.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร  
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
3,815.00 ตารางเมตร               

2,173,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมน้ าอูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์ม) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,055 คน เกษตรกร 379 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,173,000 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางถนนใน
หมู่บ้าน บ้านท่าดินแดง
พัฒนา - ท่าวาร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ถนนในหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดงพัฒนา -  
ท่าวารี ต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร  
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

2,143,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าศิลา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,491 คน เกษตรกร 608 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

2,143,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 5/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ปรับปรุงซ่อมแซม 
ผิวการจราจรถนนลาดยาง 
(สายบ้านง้ิวดอ่น - ดอนไก่) 
บ้านง้ิวด่อน หมู่ที่ 1  
ต าบลง้ิวด่อน อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลาดยาง 
(สายบ้านง้ิวดอ่น-ดอนไก่) บ้านง้ิวดอ่น  
หมู่ที่ 1 ต าบลง้ิวด่อน อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 103 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือพืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 824 ตารางเมตร    
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 7.00 เมตร 
ยาว 429 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
3,003 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 268 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,608  
ตารางเมตร ระยะทางรวม 800 เมตร 
 

2,174,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ง้ิวด่อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจร
ถนนลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว) และการสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 958 คน  
เกษตรกร 372 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

2,174,500 

11 ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย สน.4073  
บ้านคอนสวรรค์ - บ้านโนน
สว่าง อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร  
 

ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตกิ 
คอนกรีต ถนนสาย สน.4073 บ้านคอน
สวรรค์ -บ้านโนนสว่าง อ าเภอวานรนวิาส 
จังหวัดสกลนครขนาดผิวจราจร  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 10,850 ตารางเมตร 
 

5,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต ์
ติกคอนกรีต เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว อ้อย มะเขือเทศ) และขนส่งผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
6,950 คน เกษตรกร 1,909 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

5,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 6/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านสมสนุก  
หมู่ที่ 7 - บ้านหนองแสงค า 
หมู่ที่ 11 ต าบลนาซอ 
อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
สมสนุก หมู่ที่ 7 - บ้านหนองแสงค า  
หมู่ที่ 11 ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 3,980 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 23,880 ตารางเมตร  

12,757,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นาซอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มะเขือเทศ) และขนส่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,950 คน  
เกษตรกร 1,909 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

12,757,000 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย สน.4023  
บ้านนาจาร-บ้านห้วยหลัว 
อ าเภอบา้นม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.
4023 บ้านนาจาร-บ้านหว้ยหลัว  
อ าเภอบา้นม่วง จังหวัดสกลนคร  
ช่วง กม. 3+450 ถึง กม. 5+450 ระยะทาง
รวม 2,000 เมตร กว้าง 6.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง  
ข้างละ 1.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 12,000 ตารางเมตร 

6,825,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง ยางพารา) ขนส่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมือง และน้ าพรกิแปรรูป กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 10,850 คน เกษตรกร 1,335 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

6,825,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 7/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านแสงตะวัน 
หมู่ที่ 9 ต าบลค าสะอาด - 
บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6  
ต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่ง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
แสงตะวัน หมู่ที ่9 ต าบลค าสะอาด - บ้าน
ดงต้อง หมู่ที่ 6 ต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่ง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ช่วง กม. 0+560 
ถึง กม. 4+180 ระยะทางรวม 3,620 เมตร 
กว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.3  เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 21,720 ตารางเมตร    
 

11,972,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง ยางพารา) ขนส่งผลิตภัณฑ์ทอผ้า
พื้นเมือง และน้ าพรกิแปรรูป กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 10,850 คน เกษตรกร 1,335 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

11,972,000 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาดอกไม้ 
หมู่ที่ 6 ต าบลบงใต้  
บ้านค าสะอาด หมู่ที ่1 
ต าบลค าสะอาด  
อ าเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
นาดอกไม้ หมู่ที ่6 ต าบลบงใต้ - บ้านค า
สะอาด หมู่ที ่1 ต าบลค าสะอาด  
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ช่วง กม. 1+350 ถึง กม. 3+350 ระยะทาง
รวม 2,000 เมตร กว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5  เมตร   
หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 12,000 
ตารางเมตร 

6,759,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง ยางพารา) ขนส่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมือง และน้ าพรกิแปรรูป กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  3,985 คน เกษตรกร 1,335 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

6,759,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 8/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่
ที่ 7 ต าบลค าสะอาด - บ้าน
โพนสูง หมู่ที่ 1 ต าบลโพน
สูง อ าเภอสวา่งแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
หนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลค าสะอาด - บ้าน
โพนสูง หมู่ที่ 1 ต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่ง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ชว่ง กม. 5+165 
ถึง กม. 6+665 ระยะทางรวม 1,500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตรหรือ พื้นที่ผิว
จราจร ไม่น้อยกวา่ 9,180 ตารางเมตร 

5,143,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง ยางพารา) ขนส่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมือง และน้ าพรกิแปรรูป กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 7,652 คน เกษตรกร 1,135 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

5,143,000 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร  
ยาวรวม 2,000 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 12,000 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
มาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านหนองเดิ่น ต าบลช้างมิ่ง  
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 6  เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ  
0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
มาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 

6,867,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างมิ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,404 คน เกษตรกร 230 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

6,867,000 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพรรณา หมู่ที่ 2 
ต าบลพรรณา  
อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
พรรณา หมู่ที่ 2 ต าบลพรรณา อ าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 3 เมตร รวม 2,080 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,240 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

3,560,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
พรรณานคร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว ข้าวโพด ผลผลิตพืชสวนพืชไร่) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 3,500 คน เกษตรกร 1,300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,560,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 9/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกชุมพร  
หมู่ที่ 8 ต าบลพรรณา 
อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคนั
คลอง L-4R บ้านโคกชุมพร หมู่ที่ 8  
ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4 เมตร  
รวม 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  

3,391,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
พรรณานคร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว ข้าวโพด ผลผลิตพืชสวนพืชไร่) ของเกษตรกร  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,500 คน  
เกษตรกร 1,200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,391,000 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนาเมืองน้อย  
หมู่ที่ 12 - ถนนอากาศ-ศรี
สงคราม ต าบลอากาศ 
อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา
เมืองน้อย หมู่ที่ 12  ถนนอากาศ-ศรี
สงคราม ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  

6,139,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลอากาศ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว มะเขือเทศ พริก และอื่นๆ) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,000 คน เกษตรกร 1,250 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

6,139,000 

21 ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต รหัสสายทาง 
สน.ถ.46-003 บ้านกุสุมาลย ์
-บ้านอกีุด หมู่ที ่2 ต าบล
กุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสสาย
ทาง สน.ถ.46-003 บ้านกุสุมาลย์ -บ้านอีกุด 
หมู่ที่ 2 ต าบลกุสุมาลย ์อ าเภอกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 4,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
22,750 ตารางเมตร 

9,595,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุสุมาลย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต  
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 842 คน เกษตรกร 302 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

9,595,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 10/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโคกสวา่ง  
หมู่ที่ 12 ไปมเหศักดิ์ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
โคกสว่าง หมู่ที ่12 ไป มเหศักดิ์  
ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่ 

2,174,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 999 คน เกษตรกร 304 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

2,174,000 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนาโพธิ์น้อย 
บ้านกระแต้ไปถนนทาง
หลวง 22 บ้านนาโพธิ์น้อย 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาโพธิ ์ 
อ าเภอกุสุมาลย ์ 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนา
โพธิ์น้อย บา้นกระแต ้ไปถนนทางหลวง 22 
บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอกุสุมาลย ์จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ตามสภาพพื้นที ่

4,345,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว มะเขือเทศ พริก) กลุ่มเป้าหมายเปน็
ประชาชน 932 คน เกษตรกร 260 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

4,345,000 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นฝาง - วัด
ไตรสิกขาฯ บ้านฝาง หมู่ที่ 6 
ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
ฝาง - วัดไตรสิกขาฯ บ้านฝาง หมู่ที ่6  
ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จังหวัด
สกลนคร ผิวจราจร กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00  
ตารางเมตร 

3,265,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแพด 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
(ยางพารา ปาล์ม ข้าว มันส าปะหลัง ออ้ย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 10,268 คน  
เกษตรกร 3,249 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,265,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 11/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นห้วยยางเหนือ
ไปอ่างเก็บน้ าหว้ยน้อย  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
ห้วยยางเหนือไปอา่งเก็บน้ าหว้ยน้อย  
บ้านห้วยยางเหนือ หมู ่9 ต าบลเหล่าโพนค้อ 
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ความยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ความยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,150 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.05 เมตร 
 

2,737,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าโพนค้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว มะเขือเทศ และพันธุ์กลา้ไม้)  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 887 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

2,737,000 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง รพ.สต. 
เต่างอย-ฝายวังหิน หมู่ที่ 5 
บ้านโพนปลาโหล  
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเต่างอย - 
ฝายวังหิน หมู่ที่ 5 บ้านโพนปลาโหลต าบล
เต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ความยาว 
1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 6,220 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพเขตทาง  
เฉลี่ยไม่เกินข้างละ 0.5 เมตร 

3,644,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว) และ
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 850 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,644,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 12/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบา้นโพนปลา
โหล-อ่างเก็บน้ าเครือเขา
ปลอก หมู่ที ่5  
บ้านโพนปลาโหล  
ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอย  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บ้านโพนปลาโหล-อ่างเก็บน้ าเครือเขาปลอก 
หมู่ที่ 5 บ้านโพนปลาโหล ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร  
ความยาว 2,555 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,220  
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพเขตทาง เฉลีย่ไม่เกินข้างละ 0.5 เมตร 

5,986,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว)  
และการสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 850 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

5,986,000 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทาง สน.ถ80-
008 สายทาง ยทล.22 - 
บ้านนาแก้วสามัคคี หมู่ที่ 14 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสทาง สน.ถ80-008 สายทาง ยทล.22 - 
บ้านนาแก้วสามัคคี หมู่ที่ 14 ต าบลนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร  
ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
5,940 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 

3,177,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นาแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 5,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,177,000 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 4 – ยทล.22  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 4 – ยทล.22 ต าบลนาแก้ว  
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร   
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร 

2,373,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นาแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
และมันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
4,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,373,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 13/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางเต่ิง  
หมู่ที่ 4 ต าบลโคกภ ู 
อ าเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2218  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นางเต่ิง หมู่ที่ 4 ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน 
จังหวัดสกลนคร - แยกทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 2218  จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 825 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 4,125 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 

2,725,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง ยางพารา) และขนส่งผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปผงปรุงรส กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,905 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

2,725,000 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านค าบอน หมู่ที่ 4 
เช่ือมต่อระหว่างต าบลโคก
ศิลา บ้านค าบอน จากเส้น
บ้านนายชยัรัตน์ ทวีคูณ  
หมู่ที่ 4 - บ้านดอนแดง 
ต าบลศรีวิชัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค าบอน 
หมู่ที่ 4 เช่ือมต่อระหว่างต าบลโคกศิลา  
บ้านค าบอน จากเส้นบ้านนายชัยรัตน์ ทวีคูณ 
หมู่ที่ 4 - บ้านดอนแดง ต าบลศรีวิชยั  
ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,168.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,840.00 ตารางเมตร 
 

3,461,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกศิลา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว  
มันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 459 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที เป็นถนนที่ใช้ 

3,461,000 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโนนสามัคคี -อ่าง
เก็บน้ าห้วยควายน า หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนน
สามัคคี -อ่างเก็บน้ าห้วยควายน า  
หมู่ที่ 6 ต าบลเชียงเสือ อ าเภอโพนนาแก้ว  
จังหวัดสกลนคร ขนาดผวิจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ไม่น้อยกวา่ 254 ลูกบาศก์เมตร 

2,943,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เชียงสือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
และมันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,181 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,943,500 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 14/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางภายในหมู่บ้าน 
ถนนบ้านจ าปา หมู่ที ่5  
บ้านจ าปา หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองลาด  
อ าเภอวาริชภูม ิจังหวัด
สกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางภายใน
หมู่บ้านถนนบา้นจ าปา หมู่ที่ 5 บ้านจ าปา 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 1,720.00 ตารางเมตร 

1,115,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองลาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
และมันส าปะหลัง)  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,523 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

1,115,000 

34 เสริมสร้างศักยภาพแรงงาน
ที่ประกอบอาชีพที่เป็น
อันตรายต่อสาธารณะ  
ก้าวสู่ชา่งมืออาชีพ 

ฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
1. ช่างไฟฟ้าในอาคาร 1 รุ่น 20 คน 
2. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคาร
พาณิชย์ขนาดเล็ก 1 รุ่น 20 คน 
3. ช่างเช่ือมอาร์กโลหะ 1 รุ่น 20 คน 

496,500 จังหวัดสกลนคร ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ  
โดยฝึกอบรมทกัษะอาชีพหลกัสูตรระยะสั้น เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรูว้ิชาชีพสามารถน าไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

496,500 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบวัใหม่พัฒนา - 
บ้านบะหวัเมย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวัใหม่
พัฒนา - บ้านบะหวัเมย ต าบลสว่าง  
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 4,890 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยไม่เกินขา้งละ 0.5 เมตร 

2,727,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
บัวสว่าง  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว และมันส าปะหลัง) กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 362 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,727,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 15/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกระบอก 
หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
กระบอก หมู่ที่ 5 ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพน
นาแกว้ จังหวัดสกลนคร ขนาดผวิจราจร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,203 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 6,015 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
วางท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.4*1"00 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 476 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
1,904 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4*1"00 เมตร 
 

4,325,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
นาแกว้ 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (อ้อย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

4,325,000 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาแกว้เหนือ  
หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาแก้วเหนือ หมู่ที ่13 ต าบลนาแกว้ 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,929 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
14,645 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสิรมเหล็ก (มอก. ชั้น3)  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4*1"00 เมตร 

7,986,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
นาแกว้ 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวและ
แตงโม พืชผลทางการเกษตร) รวมทั้งเป็นเส้นทาง
คมนาคมหลักของอ าเภอ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 4,400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

7,986,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 16/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นปทุมวาป-ี
บ้านหนองม่วง 
ต าบลปทุมวาปี  
อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
ปทุมวาป ีหมู่ที่ 6 -บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3  
ต าบลปทุมวาป ีอ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,207 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังตามสภาพเขตทาง เฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต 6,035 
ตารางเมตร 

3,740,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ปทุมวาป ี

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวโพด 
และมันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,821 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

3,740,000 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้านหนอง
ลาด หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง
ลาด ไปบ้านผักตบ  
ต าบลปลาโหล  
อ าเภอวาริชภูม ิ 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านหนองลาด  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองลาด  
ไปบ้านผักตบ ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,178.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,712 
ตารางเมตร 

2,876,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
หนองลาด  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,315 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,876,000 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเช่ือมระหวา่ง
หมู่บ้าน บา้นโพนไผ ่ 
หมู่ที่ 10 (ถนนสายบ้านโพน
ไผ่ หมู่ที่ 10 - บ้านดงศรี
ชมภู หมู่ที ่13) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเช่ือม
ระหว่างหมู่บา้น บา้นโพนไผ ่หมู่ที่ 10  
(ถนนสายบา้นโพนไผ่ หมู่ที ่10 - บ้านดงศรี
ชมภู หมู่ที่ 13) ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
11,200.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง  
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 
 

6,870,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาริชภูม ิ 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

6,870,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 17/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ระหวา่งหมู่บ้าน บ้าน
อากาศ ต าบลอากาศ - บ่ออ้อ 
บ้านหนองบัวแดง  
หมู่ที่ 11 ต าบลวาใหญ ่
อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหวา่ง
หมู่บ้าน บา้นอากาศ ต าบลอากาศ - บ่ออ้อ 
บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 11 ต าบลวาใหญ่ 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
4,440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

3,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
วาใหญ ่ 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 4,068 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,000,000 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบอ่างเก็บน้ า 
หนองแบน (โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอ่าง
เก็บน้ าหนองแบน (โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) บา้นวาริชภูมิ หมู่ที่ 2 
เทศบาลต าบลวาริชภูม ิต าบลวาริชภูม ิ
อ าเภอวาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,815 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,260 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน 
จ านวน 1 ป้าย 
 

4,311,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
วาริชภูม ิ 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,881 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี

4,311,000 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโคกสะอาด 
หมู่ที่ 3 (สายบ้านโคกสะอาด 
- หนองแซง) ต าบลวัฒนา 
อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
โคกสะอาด หมู่ที่ 3 (สายบา้นโคกสะอาด - 
หนองแซง) ต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
หรือปริมาตรคอนกรีต 7,000 ตารางเมตร 

4,832,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
วัฒนา 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,500 คน เกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

4,832,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 18/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นกุดแสง  
หมู่ที่ 6 (สายบ้านกุดแสง - 
โคกสูง) ต าบลวัฒนา  
อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นกุด
แสง หมู่ที่ 6 (สายบ้านกุดแสง - โคกสูง) 
ต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีต 7,000 ตารางเมตร 

4,832,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
วัฒนา 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,500 คน เกษตรกร 700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

4,832,000 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกุดบาก - บึงตา
หมา (กุดบาก - บ้านง้ิว) 
บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2   
ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดบาก 
- บึงตาหมา (กุดบาก- บ้านง้ิว) บา้นกุดบาก 
หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลกุดบาก ต าบลกุดบาก 
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 9,750.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

6,848,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
กุดบาก  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,274 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

6,848,000 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพอกนอ้ย หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกน้อย 
หมู่ที่ 1 ต าบลพอกนอ้ย ต าบลพอกน้อย 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  

2,329,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
พอกน้อย  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 841 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,329,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 19/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบดมาด หมู่ที ่11 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบดมาด 
หมู่ที่ 11 เทศบาลต าบลพอกน้อย  
ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร ขนาดผวิจราจร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

2,329,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
พอกน้อย  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 785 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,329,000 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนาขาม - 
บ้านอูนโคก) บ้านนาขาม 
หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบา้น
นาขาม - บ้านอูนโคก) บ้านนาขาม หมูท่ี่ 9 
เทศบาลต าบลนาม่อง ต าบลนาม่อง  
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 10,000 ตารางเมตร 

6,430,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาม่อง  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,814 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

6,430,000 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สน.ถ. 66-006) สายไป
แหล่งท่องเที่ยวหลี่ผี  
บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที ่5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไป
แหล่งท่องเที่ยวหลี่ผ ี บ้านเหล่าสมบูรณ์  
หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลดงหมอ้
ทองใต้ ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,650 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 13,250 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

7,460,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงหม้อทองใต้   

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยวหลี่ผี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,195 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

7,460,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 20/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโคกท าเลแยกทาง
หลวง 2218 - เช่ือมถนน
โยธาธกิาร สาย 2003  
(สายกุดไห - เช่ือมถนนสาย
กุดบาก - อูนดง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก
ท าเลแยกทางหลวง 2218 - เช่ือมถนน
โยธาธกิาร สาย 2003 (สายกุดไห - เช่ือม
ถนนสายกุดบาก - อูนดง) หมู่ที่ 11 เทศบาล
ต าบลกุดไห ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 6 เมตร  
ยาว 985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,916 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
 

3,645,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
กุดไห  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,645,000 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านค้อน้อย -  
ค้อใหญ่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ค้อน้อย - ค้อใหญ่ หมู่ที่ 9 และ 4  
เทศบาลต าบลกุดไห ต าบลกุดไห  
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,160 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,800 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 

3,622,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
กุดไห  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,622,000 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายโนนน้อย - หนอง
บัวหลวง) บ้านขวัก่าย  
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายโนนน้อย - หนองบัวหลวง) บ้านขัวก่าย  
หมู่ที่ 1 ต าบลขัวกา่ย อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร  
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,400  
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

8,812,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขัวกา่ย  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 951 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

8,812,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 21/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านดอกนอ - 
บ้านคูสะคาม หมู่ที ่1  
ต าบลอินทร์แปลง  
อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม
ระหว่างหมู่บา้น บา้นดอกนอ หมู่ที่ 1  
ไปบ้านคูสะคาม ต าบลอินทรแ์ปลง  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 3,760 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง  
ข้างละ 0.50 เมตร 

2,054,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลอินทร์แปลง 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 619 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,054,000 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นก านันเขียน  
บ้านมาย หมู่ที ่1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นก านัน
เขียน บ้านมาย หมู่ที่ 1 ต าบลมาย 
อ าเภอบา้นม่วง จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 1,035 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 4,140 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมลงท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ านวน 2 แถว 
แถวละ 7 ท่อนรวม 14 ท่อน ยาแนวรอยต่อ 
และตดิตั้งป้ายโครงการแลว้เสร็จ  
จ านวน 1 ป้าย   

2,430,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมาย  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 6,242 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

2,430,000 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นนาจาน-บ่อแดง 
บ้านนาจาน หมู่ที ่2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนาจาน-
บ่อแดง  บ้านนาจาน หมู่ที ่2 ต าบลมาย 
อ าเภอบา้นม่วง จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,344 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 8,064 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการแล้ว
เสร็จจ านวน 1 ป้าย   

4,544,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมาย  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 6,242 คน 1,866 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

4,544,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 22/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระหวา่งหมู่บ้าน สาย
บ้านวาใหญ่น้อย หมู่ที ่9 - 
บ้านพลังใหม่ ต าบลโพนงาม 
(สายบ่อนอ้ย) ต าบลวาใหญ่ 
อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหวา่ง
หมู่บ้าน บา้นวาใหญ่น้อย หมู่ที่ 9 -  
บ้านพลังใหม่ ต าบลโพนงาม (สายบอ่นอ้ย) 
ต าบลวาใหญ ่อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,050.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 8,200.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

5,551,000  กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
วาใหญ ่ 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,452 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

5,551,000 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาหวับ่อ หมู่ที ่15  
สายส านักสงฆ์เด่ินสวรรค์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นนาหัวบอ่ หมู่ที ่15  
สายส านักสงฆ์เดิ่นสวรรค์ ต าบลนาหัวบอ่ 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ยาว 1,973.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.45 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
7,892.00 ตารางเมตร 

4,634,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาหัวบอ่  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,500 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

4,634,000 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนาขา่ หมู่ที่ 3 
(สายทางไปป่าชา้สาธารณะ
ประโยชน์) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาข่า 
หมู่ 3 (สายทางไปป่าช้าสาธารณะประโยชน์) 
ต าบลดงหม้อทอง อ าเภอบา้นม่วง  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร   
พรอ้มลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

2,400,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงหม้อทอง  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,400,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 23/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางหลวงท้องถิ่นเชื่อม
เขตต าบล (สายทางบ้านนา
ข่า หมู่ที่ 3 - ไปยังบ้านท่า
ช้าง หมู่ที่ 10 ต าบลดงเหนือ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
หลวงท้องถิ่นเชื่อมเขตต าบล (สายทางบา้น
นาข่าหมู่ที ่3 - ไปยังบ้านท่าช้าง หมู่ที ่10 
ต าบลดงเหนือ) ต าบลดงหม้อทอง  
อ าเภอบา้นม่วง จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร  
หนา 0.15 เมตรปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
10,800 ตารางเมตรพร้อมลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  

6,480,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงหม้อทอง  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

6,480,000 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กแยกนานางสมควร  
สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น 
บ้านสระแกว้ หมู่ที ่11 
ต าบลนาแต้  
อ าเภอค าตากล้า  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกนานาง
สมควร สีสันต ์ไปอ่างโสกนกเต็น  
บ้านสระแกว้ หมู่ที ่11 ต าบลนาแต้  
อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,200  
ตารางเมตร  

2,437,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแต ้ 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 466 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,437,200 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโพธิไพศาล - 
บ้านโนนสะอาด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
โพธิไพศาล - บ้านโนนสะอาด  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,850 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 649 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 3,245 ตารางเมตร 

3,155,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไพศาล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 10,438 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,155,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 24/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโพนแพง - 
โคกหนองบัว (บ้านยายคุณ) 
กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
โพนแพง - โคกหนองบัว (บ้านยายคุณ) 
ต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร   
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,200 ตารางเมตร  
 

2,015,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไพศาล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 10,438 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,015,000 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกบ้านโคก
ศาลาดงเชียงเครือดงค าโพธิ์ 
หมู่ที่ 8 - สามแยกบา้น
พรสวรรค์ บ้านโค้งป่ากลว้ย 
หมู่ที่ 15 ต าบลปลาโหล 
อ าเภอวาริชภูม ิ 
จังหวัดสกลนคร 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก
บ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงค าโพธิ์  
หมู่ที่ 8 -สามแยกบ้านพรสวรรค์  
บ้านโค้งป่ากลว้ย หมู่ที่ 15 ต าบลปลาโหล 
อ าเภอวาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,090 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
เสริมเหล้กไม่น้อยกว่า 5,450 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.5 เมตร 
 

3,324,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
ปลาโหล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,197 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,324,500 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองเม็ก บา้น
โคกศาลา หมู่ที ่8 - แยก
บ้านพรสวรรค์ บ้านโค้งป่า
กลว้ย หมู่ที่ 13  
ต าบลปลาโหล  
อ าเภอวาริชภูม ิ 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
เม็ก บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 - แยกบา้น
พรสวรรค์ บ้านโค้งป่ากลว้ย หมู่ที่ 13  
ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูม ิ 
จังหวัดสกลนคร กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
5,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 
0.5 เมตร 

3,050,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
ปลาโหล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,359 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

3,050,000 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 25/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านชัยมงคล หมู่ที ่4 - 
บ้านหนองเบญ หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัย
มงคล หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเบญ หมู่ที่ 5 
ต าบลนิคมน้ าอูน อ าเภอนิคมน้ าอูน  
จังหวัดสกลนคร จ านวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 626.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 614.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร ระยะทางรวม 1,240 เมตร  
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,586 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 

3,510,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมน้ าอูน  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,750 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

3,510,500 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก แยกฟาร์มตัวอย่าง-
วัดไตรสิขาฯ บ้านโคกทรายขาว หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า  
จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า (มอก.)  
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน 
 

4,232,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวสิม  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,317 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

4,232,300 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านเพียใต้ - รอบอ่างหนองหลวง  
บ้านเพียใต้ หมู่ที ่14 ต าบลหนองบัวสิม 
อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
8,000 ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ า 
(มอก.) ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร  
จ านวน 12 ท่อน 
 

4,913,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวสิม  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 8,633 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 

4,913,200 



 เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 26/27 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายข้างโรงเรียนร่ม
ไทร - นาหว้า)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายข้างโรงเรียนร่มไทร - นาหวา้)  
บ้านนาขาม หมู่ที ่19 เทศบาลต าบลนาม่อง 
ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 10,000 ตารางเมตร 

6,402,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาม่อง  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร และ 
การสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,814 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

6,402,800 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังโรงเรียน
อนุบาลเต่างอย-หนองกุดผ า 
หมู่ที่ 2 บ้านเต่างอยเหนือ 
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลงั
โรงเรียนอนุบาลเต่างอย-หนองกุดผ า  
หมู่ที่ 2 บ้านเต่างอยเหนือ ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 4 เมตร ความยาว 935 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,740 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพเขตทาง เฉลี่ยไม่เกินข้างละ  
0.5 เมตร 

2,192,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(มะเขือเทศ ข้าวโพดฝักออ่น) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 498 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

2,192,000 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางขึ้นส านักสงฆ์
ถ้ าผาจันทร ์  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้น
ส านักสงฆ์ถ้ าผาจันทร ์ หมู่ที่ 4  บ้านนางอย 
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,782  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 6,237 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  

3,584,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,265 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

3,584,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางสามแยกอ่าง
เก็บน้ าเครือเขาปลอก -  
อ่างเก็บน้ าหว้ยค้อ   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
สามแยกอ่างเก็บน้ าเครือเขาปลอก - อ่าง
เก็บน้ าห้วยค้อ หมู่ที่ 5 บา้นโพนปลาโหล 
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 7,600 ตารางเมตร  
และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพเขตทาง 
เฉลี่ยไม่เกินข้างละ 0.5 เมตร 

4,484,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 851 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันท ี 
 

4,484,000 

รวม 71 โครงการ 320,884,000  310,664,000 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสกลนคร 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจชุมชนฐานราก  
จังหวัดสกลนคร 
 

(วงเงินโครงการที่เสนอขอ 60,920,200 บาท)            

    1. สร้างโอกาสทางการค้าให้กับเศรษฐกจิ
ชุมชนฐานรากจังหวัดสกลนคร 

6,430,000 จังหวัดสกลนคร ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดสกลนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา 
จัดอบรมให้ความรู้การตลาด และช่องทางจ าหน่าย 
และจ้างเหมาจัดแสดงสินค้า ไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

    2. พัฒนาอาชีพเพือ่ยกระดับรายได้ชุมชน
ด้วยสมุนไพร จังหวัดสกลนคร 

9,176,700 จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจ้างเหมาสร้างกลุ่ม
แปรรูปสมุนไพร จ้างเหมาอบรมเชิงปฏบิัติการ  
การออกแบบตราผลิตภัณฑ์ จ้างเหมาอบรมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับตราผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 
 

  

    3. พัฒนา ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป  
จากสัตว์เศรษฐกิจ 

13,127,700 จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารมีการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตจ านวนมาก ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    4. การพัฒนาส่งเสริมการผลิต แปรรูป 
ผลิตภัณฑ์จากพืชใหก้ับเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร 

3,765,800 จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เปน็
ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการอบรม ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 
รวมทั้งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอย่างชัดเจน 
 

  

    5. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยัอยา่งครบ
วงจร 

15,220,000 จังหวัดสกลนคร ส านักงานเกษตร 
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
จัดท าแปลงสาธิต สนับสนุนปัจจยัการเกษตร 
งบประมาณส่วนใหญ่ใช้สนับสนุนปัจจยัการผลิต 
และค่าจ้างเหมาเป็นหลกั รวมทั้งไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

    6. พัฒนาคุณภาพชวีิตคนสกลนครแบบ
บูรณาการ ด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6,300,000 จังหวัดสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
และสนับสนุนปัจจยัการประกอบอาชพี  
เฉลี่ย 16,000 บาท/คน ซ่ึงค่าใช้จ่ายต่อคนค่อนข้าง
สูงแสดงถึงความไม่เหมาะสม ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน รวมทั้ง
ผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่ 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 
 

  

    7. พัฒนายกระดบัผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม  
"ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟูาสิริวัณณวรีฯ"  
จังหวัดสกลนคร 

6,900,000 จังหวัดสกลนคร ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 54 ผลิตภัณฑ์และจ้างเหมาจัด
แสดงสินค้า OTOP รวมทั้งไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจนน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 3/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สน.ถ 12-039 ถนนสาย 
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 
เช่ือมบ้านดอนเชียงบานน้อย 
หมู่ที่ 3 อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร  

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสั
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 12-039 ถนนสาย 
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 เช่ือมบ้านดอนเชียง
บานน้อย หมู่ที่ 3 อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร  กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 7,000 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
2. ติดต้ังโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 30 วัตต์ ติดตั้งเสาไฟฟูากิ่งเด่ียว  
สูง 6.00 เมตร จ านวน 42 ต้น  
พร้อมอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐานก าหนด 
 

7,285,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เชียงเครือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และติดต้ังโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงาน และผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

3 ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สายแยกทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข 223- 
บ้านเหล่าปอแดง หมู่ที่ 6 
ต าบลเหล่าปอแดง  
อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต สายแยกทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข 223- บ้านเหล่าปอแดง หมู่ที ่6 
ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร  
ช่วงที่ 1 กิโลเมตร 1+946 - 4+350 
ระยะทาง 2,404 เมตร กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 กิโลเมตร 4+770 - 5+340 
ระยะทาง 570 เมตร กว้าง 6 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวม 2  
ช่วง ไม่น้อยกว่า 15,440 ตารางเมตร และ
ติดต้ังโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 30 วัตต ์เสาไฟฟูากิ่งเด่ียว สูง 9 เมตร 
จ านวน 52 ต้น พร้อมอุปกรณ์  
 

7,824,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
และเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรตี และติดต้ัง
โคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 4/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สายแยกทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข สน.2358-บ้าน
โนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11 
อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต สายแยกทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข สน.2358-บ้านโนนหอมใหม ่ 
หมู่ที่ 11 อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความยาวรวม  
0.500 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.04 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร  และติดต้ังโคมไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์  
เสาไฟฟูากิ่งเด่ียวสูง 9 เมตร  
จ านวน 26 ต้น พร้อมอุปกรณ์  
 

2,100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
และเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรตีและติดต้ัง
โคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนนบ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 
ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร  

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองสนม หมู่ที ่6 ต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พื้นที่ 6,000.00 ตารางเมตร  
(3,976,000 บาท)  
2. ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 30 วัตต์ ติดตั้งเสาไฟฟูากิ่งเด่ียว  
สูง 6 เมตร จ านวน 35 ต้น พร้อมอปุกรณ์ 
(2,450,000 บาท) 
 

6,426,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เชียงเครือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและติดต้ังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหนา้บ้านนาย
พลวัฒน์ บ้านนาม่อง  
หมู่ที่ 1 ต าบลนาม่อง  
อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา้
บ้านนายพลวัฒน ์บ้านนามอ่ง หมู่ที่ 1 
ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 800.00 เมตร พื้นที่
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 
 

2,266,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นาม่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 5/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
สายสน.3055 บ้านเหล่าผัก
ใส่ -บ้านหนองทุ่ม อ าเภอ
บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต ์
ติกคอนกรีต สาย สน.3055  
บ้านเหล่าผักใส-่บ้านหนองทุ่ม อ าเภอบา้น
ม่วง จังหวัดสกลนคร กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,215 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
ไหล่ทาง AC ข้างละ 1.00 เมตร  
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,720  
ตารางเมตร  
 

12,293,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
อย่างชัดเจน 

  

8 ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน
สาย สน.2092 - บ้านมาย 
อ าเภอบา้นม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต ถนนสาย สน.2092 - บ้านมาย 
อ าเภอบา้นม่วง จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไหล่ทาง AC  
ข้างละ  1.00 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 17,720 ตารางเมตร  
 

3,704,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
และเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรตี ซ่ึงไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
และผลลัพธ์ผลสัมฤทธิข์องโครงการไม่เชื่อมโยงสู่
การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองกุง  
หมู่ที่ 8 ต าบลบงเหนือ 
อ าเภอสว่างแดนดิน -  
บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 1 ต าบล
ท่าศิลา อ าเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
หนองกุง หมู่ที่ 8 ต าบลบงเหนือ  
อ าเภอสว่างแดนดิน - บ้านทา่ศิลา หมู่ที ่1 
ต าบลท่าศิลา อ าเภอสอ่งดาว  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 6 เมตร  
ความยาวรวม 5,250 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง  
ข้างละ 0.3  เมตร  หรือ พื้นที่ผวิจราจร  
ไม่น้อยกวา่ 31,680 ตารางเมตร 
 

16,857,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 6/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ปรับปรุงพัฒนาที่ดินศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนมะขามปูอม (27,900 บาท) 
2. การปลูกพืชผกัสวนครัวตามฤดูกาล  
(23,000 บาท) 
3. การปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร 
(99,000 บาท) 
4. เล้ียงไก่พันธุ์ไข่ (235,000 บาท) 
5. การเลี้ยงวัวเนื้อพันธุ์พื้นเมือง  
(108,000 บาท) 
6. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  
(29,500 บาท) 
7. การเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก  
(27,300 บาท)  
8. การเพาะเห็ดในโรงเรือน (78,000 บาท) 
9. แปลงนาสาธิต (85,440 บาท) 
10. ปลูกข้าวในท่อซีเมนต์ (ปลูกข้าวนอกนา) 
(10,900 บาท) 
11.การแปรรูปขวดพลาสตกิเป็นไม้กวาด  
(37,000 บาท) 
12. การมัดย้อมครามธรรมชาติ (44,000 บาท) 
13. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก  
(242,000 บาท) 
14. การส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวชุมชน  
มหกรรม "กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา" 
(24,500 บาท) 
 

1,071,540 เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกจิกรรม
การศึกษาดูงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด และมีการจัดซ้ือปจัจยัการเกษตร
แจกประชาชนเพียงอย่างเดียว ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 7/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นหนองเจริญ - 
บ้านหนองแวงน้อย  
ต าบลปทุมวาป ี 
อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
หนองเจริญ - บ้านหนองแวงน้อย  
บ้านหนองเจริญ หมู่ที ่9 ต าบลปทุมวาป ี
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ
เขตทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
หรือปริมาตรคอนกรีต 4,200 ตารางเมตร  
  

2,600,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ปทุมวาป ี

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านทรายทอง 
ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่อง
ดาว จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านทรายทอง  หมู่ที่ 11 ต าบลปทุมวาปี 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต  
5,270 ตารางเมตร  
 

3,270,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ปทุมวาป ี

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นปทุมวาปี - 
บ้านบ่อแกใหญ ่ 
ต าบลปทุมวาปี  
อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
ปทุมวาป ีหมู่ 6 - บ้านบ่อแกใหญ ่หมู่ 5 
ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,206 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
หรือปริมาตรคอนกรีต 4,824 ตารางเมตร 
 

2,943,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ปทุมวาป ี

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจนน 

  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นถ้ าติว้ -  
ปุารักษ์น้ า ต าบลปทุมวาป ี
อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นถ้ า
ติ้ว หมู่ 2 - ปุารักษ์น้ า ต าบลปทุมวาปี 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,885 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีต  
9,425 ตารางเมตร 
 

5,845,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ปทุมวาป ี

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 8/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นหนองม่วง - 
บ้านหนองเจริญ  
ต าบลปทุมวาปี  
อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
หนองม่วง หมู่ 3 -บ้านหนองเจริญ หมู ่9 
ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีต 12,000 ตารางเมตร 

7,440,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลต าบล 
ปทุมวาป ี

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้านหนอง
บาก หมู่ที่ 8 -โนนม่วงเฒ่า 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองลาด 
อ าเภอวาริชภูม ิจังหวัด
สกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านหนองบาก หมู่ที ่8 - โนนม่วงเฒ่า  
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภมูิ 
จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,400.00 
ตารางเมตร 
 

2,684,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
หนองลาด  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้านค้อบา้น
เล่า - สุดเขตต าบลหนองลาด 
บ้านค้อ หมู่ที ่2  
ต าบลหนองลาด อ าเภอ
วาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านค้อบ้านเล่า - สุดเขตต าบลหนองลาด 
บ้านค้อ หมู่ที ่2 ต าบลหนองลาด  
อ าเภอวาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 4,800.00 ตารางเมตร 
 

2,930,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
หนองลาด  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 - ห้วยหินลาด 
ต าบลหนองลาด  
อ าเภอวาริชภูม ิ 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านดอนยาวใหญ ่หมู่ที่ 3 - ห้วยหินลาด 
ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ  
จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,200.00 
ตารางเมตร 
 

3,785,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
หนองลาด  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 9/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเช่ือมระหวา่ง
หมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา  
หมู่ที่ 20 (ถนนสายบ้านธาตุ
พัฒนา หมู่ที่ 20 -  คุ้มท่า
น้ าประปา) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเช่ือม
ระหว่างหมู่บา้น บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 
(ถนนสายบา้นธาตพุัฒนา หมู่ที่ 20 - คุ้มท่า
น้ าประปา) ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ขนาดผวิจราจรกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 12,800.00 ตารางเมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งปูายโครงการตามแบบมาตรฐาน 
จ านวน 1 ปูาย  
 

7,812,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาริชภูม ิ 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านจัดระเบยีบ 
หมู่ที่ 6 ต าบลหลุบเลา - 
บ้านชมภูพานกลางหมู่ที ่22 
ต าบลสร้างค้อ อ าเภอภูพาน 
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
จัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ต าบลหลุบเลา - บ้าน
ชมภูพานกลาง หมู่ที ่22 ต าบลสร้างค้อ 
อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร    
 

2,914,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

21 พัฒนาคุณภาพชวีิตสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชนให้ยั่งยืนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  
การท าไม้กวาดดอกหญ้า การท าไม้กวาด
จากขวดพลาสติก การแปรรูปอาหาร  
การท าขนมไทย 

1,436,850 จังหวัดสกลนคร ส านักงานแรงงาน
จังหวัดสกลนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
เป็นค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 10/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองแคนถึงสาม
แยกบา้นตาดโพนไผ่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
หนองแคนถึงสามแยกบ้านตาดโพนไผ่ 
ต าบลนิคมน้ าอูน อ าเภอนิคมน้ าอูน  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
8,500.00 ตารางเมตร 
 

5,598,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมน้ าอูน  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

23 ปรับปรุงถนนลาดยางและ
ติดต้ังไฟส่องสว่าง บ้านสุข
เกษม หมู่ที่ 12, บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 7 ต าบลไฮหย่อง
อ าเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร 

ปรับปรุงถนนลาดยาง  และติดต้ังโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ 
1. ปรับปรุงถนนลาดยาง บา้นสุขเกษม  
หมู่ที่ 12 ถึงบ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 7 ต าบลไฮหย่อง 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร  
(4,135,000 บาท) 
2. ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 30 วัตต์ ติดตั้งเสาไฟฟูากิ่งเด่ียว  
สูง 6 เมตร จ านวน 40 ต้น พร้อมอปุกรณ์ 
(2,800,000 บาท) 
 

6,935,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ไฮหย่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยาง และติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาซอ หมู่ที ่10 
(สายบ้านนาซอ - บ้านโนน
สวรรค์) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซอ 
หมู่ที่ 10 (สายบ้านนาซอ - บ้านโนนสวรรค์) 
เทศบาลต าบลนาซอ ต าบลนาซอ  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 3,200.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 
0.50 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
19,200 ตารางเมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ปูาย 
 

9,688,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาซอ  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 11/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่ือมระหว่างบ้าน
ดอนส้มโฮง หมู่ที่ 2  
ต าบลค้อเขียว วาริชภูมิ - 
บ้านบ่อแกน้อย หมู่ที ่4 
ต าบลปทุมวาปี  
อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่างบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที ่2  
ต าบลค้อเขียว วาริชภูมิ - บ้านบ่อแกน้อย 
หมู่ที่ 4 ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,180 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 4,720 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
 

2,880,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลค้อเขียว 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองสอง
หาง - บ้านนาขาม  
ถนนสุขาภิบาล 1 (ซอย 3)  
หมู่ที่ 3 ต าบลกุดบาก 
อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
หนองสองหาง - บ้านนาขาม หมู่ที่ 3  
บ้านหนองสองหาง เทศบาลต าบลกุดบาก 
ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 870.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 4,350.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ปูาย 
 

3,051,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
กุดบาก  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเจริญศิลป์  
หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญ
ศิลป์ หมู่ที่ 9 เทศบาลต าบลพอกนอ้ย  
ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร ขนาดผวิจราจร  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมปูายโครงการ  
จ านวน 1 ปูาย 
 

2,329,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
พอกน้อย  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 12/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ (สายบ้านนาขาม - บ่อ
ดิน) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบา้น
นาขาม - บ่อดิน) บา้นนาขาม หมู่ที่ 9 
เทศบาลต าบลนาม่อง ต าบลนาม่อง  
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 10,000 ตารางเมตร 
 

6,576,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาม่อง  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

29 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต (รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สน.ถ. 66-
002) สายไปบ้านวังน้ าขาว 
หมู่ที่ 3 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไปบา้น 
วังน้ าขาว หมู่ที ่3 องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงหม้อทองใต ้ต าบลดงหม้อทองใต้  
อ าเภอบา้นม่วง จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่นอ้ย
กว่า 15,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
 

4,390,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงหม้อทองใต้   

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต  ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงาน และผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นโคกสง่าไป
ด่านม้าแล่น บ้านโคกสง่า 
หมู่ที่ 1 ต าบลดงหม้อทองใต้ 
อ าเภอบา้นม่วง  
จังหวัดสกลนคร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
โคกสง่าไปด่านม้าแล่น บ้านโคกสง่า หมูท่ี่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ 
ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านมว่ง  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 3,390 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 13,560 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
 

7,490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงหม้อทองใต้   

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 13/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมติดตั้งเสาไฟส่อง
สว่าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเดิ่น    

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 
บ้านหนองเดิ่น ต าบลช้างมิ่ง อ าเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร กว้าง 6 เมตร 
ยาวรวม 1,021 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
6,129 ตารางเมตร  
2. ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกันจ านวน 67 ต้น 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการมาตรฐาน 
จ านวน 1 ปูาย 
 

8,092,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างมิ่ง  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านช้างมิ่ง
พัฒนา ต าบลชา้งมิ่ง  
อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
บ้านช้างมิ่งพัฒนา ต าบลช้างมิ่ง  
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,285 เมตร  
หนา 0.15 หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 5,140 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
หินลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร 
พร้อมติดตัง้ปูายโครงการมาตรฐาน 
จ านวน 1 ปูาย 
 

3,044,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างมิ่ง  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาสาวนาน - ถ้ า
ผาจันทร ์บ้านนาสาวนาน 
หมู่ 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
นาสาวนาน - ถ้ าผาจันทร ์บ้านนาสาวนาน 
หมู่ 9 ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,102.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,408.00  
ตารางเมตร 
 

4,948,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาหัวบอ่  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 14/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็บ้านโนนสูง หมู่ที ่18 - 
บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูง 
หมู่ที่ 18 - บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5  
ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนครผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 622.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,110.00 
ตารางเมตร 
 

2,171,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาหัวบอ่  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 13 สายนานายอินแปลง 
ไชยตะมาตย ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 13 สายนานายอินแปลง  
ไชยตะมาตย์ ต าบลนาหัวบอ่  
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,120.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.45 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 4,480.00 ตารางเมตร 
 

3,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาหัวบอ่  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองพอก  
บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
พอก บ้านนาสาวนาน หมู ่17  
ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,755.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,020.00  
ตารางเมตร 
 

4,100,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาหัวบอ่  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 15/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสูง หมู ่18 
สายโนนสูง -อ่างเก็บน้ าห้วย
วังเรือ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูง 
หมู่ 18 สายโนนสูง - อ่างเก็บน้ าห้วยวังเรือ 
ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,873.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.40 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,365.00 
ตารางเมตร 
 

5,415,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาหัวบอ่  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนปาล์ม - ถ้ า
ขาม บา้นนาสาวนาน  
หมู่ 17 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน
ปาล์ม - ถ้ าขาม บา้นนาสาวนาน หมู่ 17 
ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,511.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,044.00 
ตารางเมตร 
 

5,913,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาหัวบอ่  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบอ่างภูเพก็พร้อม
หินทิ้งขอบอ่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบอ่างภู
เพ็กพร้อมหินทิ้งขอบอ่างต าบลนาหัวบอ่ 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ยาว 275.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 1,375.00 ตารางเมตร  
พร้อมหินทิ้งขอบอา่งเก็บน้ าภูเพก็ 434 
ลูกบาศก์เมตร และร่องระบายน้ าข้างทาง 
250 เมตร 
 

2,979,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบล 
นาหัวบอ่  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบอ่างภูเพ็กพร้อมหินทิ้ง
ขอบอ่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเปน็เร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และผลลัพธ์ผลสัมฤทธิข์องโครงการ
ไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
อย่างชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 16/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนรุ่งเรือง - 
โคกหนองผือ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,980 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 7,920 ตารางเมตร  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
โนนรุ่งเรือง - โคกหนองผือ ต าบลโพธิไพศาล 
อ าเภอกุสุมาลย ์จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,980 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 7,920 ตารางเมตร  

4,989,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไพศาล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนค า - โคก
หนองผือ กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 6,800 ตารางเมตร  
 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนค า - บ้านโคกหนองผือ ต าบลโพธิไพศาล 
อ าเภอกุสุมาลย ์จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 6,800 ตารางเมตร  

4,283,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไพศาล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโพนแพง - 
โคกหนองบัว (บ้านยายนุ้ย) 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 900 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,600 ตารางเมตร  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
โพนแพง - โคกหนองบัว (บ้านยายนุ้ย) 
ต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร  

2,267,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไพศาล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาด ี(ข้างวัด
บ้านนาดี) - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2028 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
นาดี (ข้างวัดบา้นนาดี) - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2028 ต าบลโพธิไพศาล  
อ าเภอกุสุมาลย ์จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 6,000 ตารางเมตร  

4,957,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไพศาล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 17/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโพธิไพศาล 
(ถนนท่าลิ้นจี่) - โพนม่วง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
โพธิไพศาล (ถนนท่าลิ้นจี่) - บ้านโพนม่วง 
ต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร  

3,779,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไพศาล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหว้ยกอก - 
บ้านต้าย กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ห้วยกอก - บ้านต้าย ต าบลโพธิไพศาล 
อ าเภอกุสุมาลย ์จังหวัดสกลนคร  
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  

3,676,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไพศาล  

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางสามแยกคอก
หมู-นานางแหวนทอง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
สามแยกคอกหม-ูนานางแหวนทอง บ้านนาง
อย หมู่ที ่4 ต าบลเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,764 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 5,292 ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางกว้างตามสภาพเขต  
เฉลี่ยไม่เกิน 0.5 เมตร 
 

3,082,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางสามแยกวัด
โพธิ์ศรีสะอาด - หนอง
ก้านเหลือง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
สามแยกวัดโพธิ์ศรีสะอาด - หนอง
ก้านเหลือง หมู่ที ่4 บ้านนางอย  
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย  
จังหวัดสกลนคร กว้าง 3 เมตร  
ยาว 2,148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,444  
ตารางเมตร  
 

3,752,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 18/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางนานายศรี
สุนทร - นาค ายาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
นานายศรีสุนทร - นาค ายาง หมู่ที่ 4   
บ้านนางอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร  กว้าง 4  เมตร  
ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200  
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพ
เขตทาง เฉลี่ยไม่เกินข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

4,248,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

  ปรับปรุงถนนลาดยางและ
ติดต้ังไฟส่องสว่าง ถนนสาย 
22 ถึง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 14 
บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 2-บ้านไฮ
หย่อง หมู่ที่ 1 ต าบลไฮหย่อง 
อ าเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร  
(ล าดับที่ 5 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 
 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 30 วัตต ์ติดต้ังเสาไฟฟูากิ่งเด่ียว  
สูง 6 เมตร จ านวน 40 ต้น พร้อมอปุกรณ์ 

2,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ไฮหย่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

  ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์
คอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟส่อง
สว่าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 
ถึงบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที ่
11 ต าบลแร่ อ าเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร  
(ล าดับที่ 6 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 
 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 30 วัตต ์ติดต้ังเสาไฟฟูากิ่งเด่ียว  
สูง 6 เมตร จ านวน 66 ต้น พร้อมอปุกรณ์ 

4,620,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแร่ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สกลนคร หน้า 19/19 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  ปรับปรุงถนนลาดยางและ
ติดต้ังไฟส่องสว่าง  
บ้านหนองเบ็น หมู่ที ่5,  
บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 14, 
บ้านไฮหยอง หมู่ที ่1 
ต าบลไฮหย่อง  
อ าเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร 
(ล าดับที่ 7 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 
 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 30 วัตต ์ติดต้ังเสาไฟฟูากิ่งเด่ียว 
สูง 6 เมตร จ านวน 40 ต้น พร้อมอปุกรณ์ 

2,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ไฮหย่อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนอยา่งชัดเจน 

  

รวม 48 โครงการ 298,259,690  
 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่6

จังหวัดชัยนาท

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวดัชัยนาท 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ชัยนาท 547,281,323 92 544,533,400 83 260,561,400 9 283,972,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 1/75 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดชัยนาท 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาทักษะประกอบอาชพี
ประชาชนจังหวัดชยันาท 

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ จำนวน  
4 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน รวม 80 คน 
ได้แก่ 
1. หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า  
ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี  
2. หลักสูตรขนมไทยโบราณ  
ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ 
3. หลักสูตรการแปรรูปอาหารไทย  
ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา 
4. หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า 
ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง 
  

232,000  จังหวัดชัยนาท  สำนักงาน 
พัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมอาชีพ เพือ่ส่งเสริม
อาชีพและการมีงานทำของกลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอาย ุ80 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

232,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 2/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็น 
ผิวทาง Asphaltic 
Concrete (Pavement in 
- Place Recycling) สาย
บ้านหนองน้ำเขยีว -  
บ้านหนองกุ้ง ตำบลเขาแก้ว 
อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท 

ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง  
Asphaltic Concrete (Pavement in - 
Place Recycling) สายบ้านหนองน้ำเขยีว - 
บ้านหนองกุ้ง ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ยาว 2,200.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
17,600.00 ตารางเมตร 

8,600,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic 
Concrete (Pavement in - Place Recycling) 
จากสภาพถนนปัจจุบันที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุม
เป็นบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการคมนาคมและการขนส่งข้าวและ
ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ออกไปจำหน่ายสู่ตลาด
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,018 คน และพื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน ์จำนวน 28,235 ไร ่และ
มีการจ้างแรงงานในชุมชน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

8,600,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 3/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็น 
ผิวทาง Asphaltic 
Concrete (Pavement in 
- Place Recycling)  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ชน.ถ.10008  
สายบ้านหนองขาม -  
บ้านวังหมัน ตำบลสะพานหิน 
อำเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท  

ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง  
Asphaltic Concrete (Pavement in - 
Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชน.ถ.10008 สายบ้านหนองขาม -  
บ้านวังหมัน ตำบลสะพานหิน  
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 3,850.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
30,800.00 ตารางเมตร  

14,900,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง 
Asphaltic Concrete (Pavement in - Place 
Recycling) จากสภาพถนนปจัจุบันที่ชำรุดทรุด
โทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการคมนาคมและการ
ขนส่งข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ออกไป
จำหน่ายสู่ตลาดได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,216 คน 
และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 
35,500 ไร ่และมีการจ้างแรงงานในชุมชน 10 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

14,900,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 4/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนพรหมประเสริฐ  
(ช่วงแยกถนนลกูเสือ 1 - 
แยกคลองบางตาทอง) 
(ชน.ถ.20005)  

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนพรหมประเสริฐ (ช่วงแยกถนนลูกเสือ 1 
- แยกคลองบางตาทอง) (ชน.ถ.20005) 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ขนาดกวา้ง 8.80 - 23.50 เมตร  
ยาว 1,925.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,700.00 ตารางเมตร  
ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก  
พื้นที่ 976.00 ตารางเมตร พร้อมยกฝา 
บ่อพักนำ้ จำนวน 154 บ่อ 

8,865,000 เทศบาลเมือง 
ชัยนาท 

เทศบาลเมือง 
ชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาล ซึ่งเช่ือมต่อ
บ้านเรือน สถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาล 
หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ตลาดสด หน่วยราชการ ฯลฯ 
และเช่ือมโยงกับตลาดนัดชุมชน เพื่ออำนวย 
ความสะดวก ความปลอดภยัในการเดินทางมาทำ
ธุรกิจ ทำงาน ในตลาดหลกัของเมือง ทำให้เกิด
อาชีพ และการจ้างงานเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ 12,071 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

8,865,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 5/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 พัฒนาตลาดและสิ่งอำนวย
ความสะดวกตามแนวทาง
ความปกติใหม ่ 
(New Normal)  

พัฒนาตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  
1. ปรับปรุงถนน/ลานจอดรถเป็นผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที ่ 
4,500.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร  
2. ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 20 ต้น 

2,989,000 เทศบาลเมือง 
ชัยนาท 

เทศบาลเมือง 
ชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนน/ลานจอดรถเป็นผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณตลาดโต้รุ่ง ซ่ึงเป็นย่านเศรษฐกิจชุมชน
หนาแน่น เพือ่ให้ตลาดมีความสะอาด สวยงาม  
มีมาตรฐานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย 
ในชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้ประชาชนเข้า
มาใช้บริการตลาดเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการ
ร้านค้าในตลาดมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ 11,947 คน และผู้ประกอบการ 
154 ราย ทำให้ผู้ประกอบการในตลาดมรีายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือรายได้เพิ่มขึ้น  
10,780 บาท/วัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

2,989,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 6/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5  
ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 3 
และหมู่ที่ 5 ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
หนา 4 เซนติเมตร ยาว 370.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตารางเมตร 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสภาพ
ปัจจุบันที่มีสภาพผิวทางชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็น
บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจร และการขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชนในพื้นที่ 404 ครัวเรือน  
และเกษตรกร 93 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

491,000 

7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านหนองหมู หมู่ที่ 12 
ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เป็นเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองหมู หมู่ที่ 12 ตำบลสุขเดือนห้า 
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  
กว้าง 4.00 เมตร หนา 4 เซนติเมตร  
ยาว 440.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,760.00 ตารางเมตร 

489,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสภาพปัจจบุันที่
มีสภาพผิวทางชำรุดเสียหายเป็นหลุมเปน็บ่อ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจร และการขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ 105 ครัวเรือน และเกษตรกร  
90 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 7/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง  
ชน.ถ.18 035 (กม. 0+255 
- กม. 0+865) หมู่ที ่1 
ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพ
ยา  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กวา้งข้างละ 
0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,830.00 ตารางเมตร  

1,186,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
เจ้าพระยา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร 
และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร (ข้าวเปลือก) 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 910 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

1,186,000 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองตะพาบ  
หมู่ที่ 5 ตำบลหาดอาษา 
อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองตะพาบ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,770.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,310.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.10 เมตร  

2,737,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
หาดอาษา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นถนนลูกรังชำรุดเสียหายเปน็หลุมเป็น
บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(ข้าว แพะ สุกร โค และกระบือ) ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 1,655 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

2,737,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 8/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จากถนน 
สายมโนรมย ์- หนองโพ 
หมายเลข 3212  
บริเวณ กม. ที่ 3+725 ถึง
กลุ่มบ้านดอนตาอม  
ตำบลหางน้ำสาคร  
อำเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก
คอนกรีต จากถนนสายมโนรมย ์- หนองโพ
หมายเลข 3212 บริเวณ กม.ที่ 3+725 ถึง
กลุ่มบ้านดอนตาอม ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 777.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่จัดทำโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 2,331.00  ตารางเมตร  

1,337,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หางน้ำสาคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จากสภาพปัจจบุันที่เป็นถนนหินคลุก
ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เพือ่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร และ
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน และเกษตรกร 300 คน และมี
จ้างแรงงานในการก่อสร้างถนน จำนวน 15 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน  
คิดเป็นเงิน 135,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  

1,337,000 

11 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท ์
คอนกรีต สายคลอง 3 ขวา  
(จากบริเวณปากคลอง 3 
ขวา ถึงถนนผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตของ
ชลประทาน) หมู่ที ่2  
ตำบลอู่ตะเภา  
อำเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  
สายคลอง 3 ขวา (จากบริเวณปากคลอง 3 
ขวา ถึง ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรตี
ของชลประทาน) หมู่ที ่2 ตำบลอู่ตะเภา 
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 547.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
3,282.00 ตารางเมตร  

1,271,300  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลอู่ตะเภา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรตี จาก
สภาพปจัจุบันที่ผิวจราจรชำรุดผิวหน้าหลุดร่อนเป็น
หลุมเป็นบ่อ บางแห่งแตกร้าวเป็นแนวยาว เพือ่
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว 
และมะละกอ) ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
160 ครัวเรือน (327 คน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  

1,271,300 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 9/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย
คันคลองส่งน้ำชลประทาน
บ้านเหล็ก (สาย กม.7)  
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8  
ตำบลท่าฉนวน  
อำเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 

ปรับปรุงถนนลาดยางสายคันคลองส่ง 
น้ำชลประทานบา้นเหล็ก (สาย กม.7)  
ฝั่งซ้าย จากทางเข้ากลุ่มบา้นปลวกสูง  
(เขตติดต่อตำบลท่าน้ำออ้ย อำเภอพยหุะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์) ถึงเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 32 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าฉนวน 
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 1,350.00 เมตร ปูผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  
8,100.00 ตารางเมตร 

4,983,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าฉนวน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยาง จากสภาพปัจจุบันเป็น
ถนนลูกรังช่วงฤดูฝนผิวจราจรเสียหายเป็นหลุมเป็น
บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(ข้าว) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน และ
เกษตรกร 1,200 คน พื้นที่การเกษตรได้รับ
ประโยชน์ 3,500 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

4,983,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 10/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายบุญลือ 
จันทร์หนัก ถึงนานาง 
กรรณิการ์ สิทธิฑูล หมู่ที่ 2  
ตำบลวัดโคก 
อำเภอมโนรมย์   
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
นายบุญลือ จันทร์หนกั ถึงนานางกรรณิการ์ 
สิทธิฑูล หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโคก  
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร  
ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
4,900.00 ตารางเมตร  

2,607,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดโคก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันเป็นถนนลูกรังช่วงฤดูฝนผิวจราจรเสียหาย
เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการสัญจร และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ขา้วเปลือก) ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 
3,000 ไร ่และมีการจ้างแรงงานในชุมชนในการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
180,000 บาท    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

2,607,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 11/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางลงศาลา 
เจ๊กกิมเซ๊ียะ ถึง บึงท่าแขก 
หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโคก  
อำเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางลงศาลาเจ๊กกิมเซ๊ียะ ถึงบึงท่าแขก 
หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย ์
จังหวัดชัยนาท ขนาดผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,200.00 ตารางเมตร  

1,506,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดโคก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
สภาพปจัจุบันที่แตกร้าวชำรุดเสียหาย เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร 
และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ขา้วเปลือก) 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 ครัวเรือน และ
เกษตรกร 200 ครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 15 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
คิดเป็นเงิน 135,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

1,506,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 12/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ขยายถนนและปรับปรุง
คลองทิ้งน้ำศาลเจ้าปู่แก่  
หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโคก  
อำเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 

ขยายถนนและปรับปรุงคลองทิ้งน้ำ  
สายศาลเจ้าปูแ่ก่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโคก 
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
1. ขยายถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ยาว 270.00 เมตร  
2. ปรับปรุงคลองทิ้งน้ำ โดยปริมาณดิน 
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 405 ลูกบาศก์เมตร 
3. วางท่อใหม ่

430,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดโคก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายถนนและปรับปรุงคลองทิ้งน้ำ เพื่อเป็น
เส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(ข้าวโพด กลว้ย และมะเขอื) ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานในชุมชนใน
การขยายถนนและปรับปรุงคลองทิ้งน้ำ จำนวน  
5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็น
เงิน 45,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

430,000 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนางทอน - 
ลานตาก หมู่ที่ 8  
ตำบลมะขามเฒ่า  
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนางทอน - ลานตาก หมู่ที่ 8 
สำหรับใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
6,000.00 ตารางเมตร  

3,798,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมะขามเฒ่า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายในชว่งฤดูฝน เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 781 คน และ
เกษตรกร 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

3,798,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 13/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ผิวจราจรเคพซีลเป็น
ถนนลาดยางผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก สายบา้นบางลี่ 
- บ้านฉวาก หมู่ที่ 12  
ตำบลบ้านเช่ียน  
อำเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท 

ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลเป็น
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
สายบ้านลี ่- บ้านฉวาก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,620.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ปูยาง 
ไม่น้อยกวา่ 8,100.00 ตารางเมตร  

3,124,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
บ้านเช่ียน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลเป็น
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก จากสภาพ
ปัจจุบันที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร 
และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ขา้วเปลือก 
และมะม่วง) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 382 คน และ
เกษตรกร 1,400 คน พื้นที่การเกษตรทีไ่ด้รับ
ประโยชน์ 4,764 ไร่ และมกีารจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างถนน จำนวน 30 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

3,124,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 14/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองกระเบา - 
คลองประดา หมู่ที่ 5  
ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองกระเบา - คลองประดา หมู่ที่ 5 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
750.00 ตารางเมตร  

495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ห้วยงู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นลูกรังชำรุดเสียหายเป็นหลมุเป็นบ่อ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจร และการขนส่งปัจจัยการผลิตและสินค้า
เกษตร (ข้าว อ้อย มันสาํปะหลัง) และการขนส่ง
ผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ เป็ด แพะ สุกร โค กระบือ) ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั กลุม่เป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 552 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

495,000 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บา้น
หมื่นเทพ หมู่ที่ 2  
ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายภายในหมู่บา้นหมื่นเทพ หมู่ที่ 2  
ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชยันาท 
จำนวน 2 เส้นทาง มีพื้นที่ผิวจราจรรวม 
ไม่น้อยกวา่ 642.00 ตารางเมตร  
1. สายซอยประปา ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
120.00 ตารางเมตร  
2. สายซอย 4 ขนาดผวิจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 174.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
522.00 ตารางเมตร 

425,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
ห้วยงู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นลูกรังชำรุดเสียหายเป็นหลมุเป็นบ่อ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจร และการขนส่งปัจจัยการผลิตและสินค้า
เกษตร (ข้าว อ้อย มันสาํปะหลัง) และการขนส่ง
ผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ เป็ด แพะ สุกร โค กระบือ) ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั กลุม่เป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 426 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

425,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 15/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ปรับปรุงถนนปูผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต  
สายแหลมมะพลับ หมู่ที่ 8 
ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท        

ปรับปรุงถนนปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
สายแหลมมะพลับ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยงู  
มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  
1,320.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
420.00 ตารางเมตร  

495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ห้วยงู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
จากสภาพปจัจุบันผวิจราจรชำรุดเสียหาย เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร 
และการขนส่งปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตร (ข้าว 
อ้อย มันสาํปะหลัง) และการขนส่งผลผลิตปศุสัตว์ 
(ไก่ เป็ด แพะ สุกร โค กระบอื) ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
521 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

495,000 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บา้น 
วังสามัคคี หมู่ที่ 11  
ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายภายในหมู่บา้นวังสามัคคี หมู่ที ่11 
ตำบลห้วยงู จำนวน 2 เส้นทาง มพีื้นที ่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  
624.00 ตารางเมตร  
1. สายคันคลองกระท้อน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 104.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ 
น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร  
2. สายคันคลองวัด ขนาดผวิจราจร  
กว้าง 3.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 104.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 312.00 ตารางเมตร 

423,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
ห้วยงู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
สภาพปจัจุบันเป็นถนนลูกรัง เพือ่แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร และการ
ขนส่งปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันสําปะหลัง) และการขนส่งผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ 
เป็ด แพะ สกุร โค กระบือ) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 399 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

423,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 16/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ขุดลอกลำหว้ยประทุน  
หมู่ที่ 4 ตำบลไพรนกยูง 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกลำหว้ยประทุน หมู่ที ่4  
ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร 
ยาว 1,300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
12,600.00 ลูกบาศก์เมตร 

472,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไพรนกยูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลำห้วยประทุน ในพื้นที่ตำบลไพรนกยูง
ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่แล้งซ้ำซาก มีน้ำไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค และทำเกษตรกรรม จึงมคีวาม
จำเป็นเร่งด่วนในการขุดลอกลำห้วยดังกล่าว เพื่อ
เพิ่มพื้นที่กักเก็บนำ้เพื่อการเกษตร (ขา้ว อ้อย มัน
สำปะหลัง ฯลฯ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
200 คน เกษตรกร 800 คน และพื้นทีก่ารเกษตร
ได้รับประโยชน์ 1,500 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   
  

472,000 

23 ขุดลอกลำหว้ยหนองนกเขา 
หมู่ที่ 6 ตำบลไพรนกยูง 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกลำหว้ยหนองนกเขา หมู่ที่ 6  
ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
7,000.00 ลูกบาศก์เมตร 

264,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไพรนกยูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลำห้วยหนองนกเขา ในพื้นทีต่ำบลไพร
นกยูงซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่แล้งซ้ำซาก มีน้ำไม่เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค และทำเกษตรกรรม จึงมี
ความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดลอกลำหว้ยดังกล่าว 
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำเพื่อการเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง ฯลฯ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 200 คน เกษตรกร 500 คน  
และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,000 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   
  

264,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 17/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ขุดลอกลำห้วยหนองอ้ายสาม 
หมู่ที่ 10-4 ตำบลไพรนกยูง 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกลำหว้ยหนองอ้ายสาม หมู่ที่ 10 - 4 
ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร 
ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
8,700.00 ลูกบาศก์เมตร 

327,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไพรนกยูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลำห้วยหนองอ้ายสาม ในพื้นที่ตำบลไพร
นกยูงซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่แล้งซ้ำซาก มีน้ำไม่เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค และทำเกษตรกรรม จึงมี
ความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดลอกลำหว้ยดังกล่าว 
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำเพื่อการเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง ฯลฯ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 200 คน เกษตรกร 700 คน และพื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน ์1,200 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   
  

327,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 18/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งลำหว้ยบุ่งมะเล่ือม 
หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสนอง 
มั่นคง ตำบลไพรนกยูง  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบมาตรฐาน  
มข.2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 
สูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไพรนกยูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างฝายชะลอนำ้ลำหว้ยบุ่งมะเล่ือม ใน
พื้นที่ตำบลไพรนกยูงซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่แล้งซ้ำซาก  
มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำ
เกษตรกรรม จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว เพื่อทำใหล้ำห้วยกัก
เก็บน้ำเพิ่มขึ้น สามารถทำการเกษตรและทำให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
ฯลฯ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 คน 
เกษตรกร 500 คน และพื้นทีก่ารเกษตรได้รับ
ประโยชน์ 1,200 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   
  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 19/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งลำหว้ยหนองปล้อง 
หมู่ที่ 4 บริเวณนานาง 
สมจิตร สอดส่อง  
ตำบลไพรนกยูง  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบมาตรฐาน  
มข.2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร  
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไพรนกยูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างฝายชะลอนำ้ลำหว้ยหนองปล้อง ใน
พื้นที่ตำบลไพรนกยูงซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่แล้งซ้ำซาก  
มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำ
เกษตรกรรม จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว เพื่อทำใหล้ำห้วยกัก
เก็บน้ำเพิ่มขึ้น สามารถทำการเกษตรและทำให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (ข้าว อ้อย มนัสำปะหลัง 
ฯลฯ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 คน 
เกษตรกร 500 คน และพื้นทีก่ารเกษตรได้รับ
ประโยชน์ 1,200 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   
  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 20/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งลำหว้ยหนองอ้าย
สาม หมู่ที่ 4 บริเวณนานาย
พิชัย บุญลืม  
ตำบลไพรนกยูง  
อำเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบมาตรฐาน  
มข.2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร  
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร 

439,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไพรนกยูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างฝายชะลอนำ้ลำหว้ยหนองอา้ยสาม ใน
พื้นที่ตำบลไพรนกยูงซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่แล้งซ้ำซาก  
มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำ
เกษตรกรรม จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว เพื่อทำใหล้ำห้วยกัก
เก็บน้ำเพิ่มขึ้น สามารถทำการเกษตรและทำให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (ข้าว อ้อย มนัสำปะหลัง 
ฯลฯ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 คน 
เกษตรกร 300 คน และพื้นทีก่ารเกษตรได้รับ
ประโยชน์ 1,000 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   
  

439,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 21/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งลำหว้ยหนองนกเขา 
หมู่ที่ 6 บริเวณนานาย
สำเนา บุญชื่น  
ตำบลไพรนกยูง  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบมาตรฐาน  
มข.2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร  
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร 

490,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไพรนกยูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างฝายชะลอนำ้ลำหว้ยหนองนกเขา ใน
พื้นที่ตำบลไพรนกยูงซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่แล้งซ้ำซาก  
มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำ
เกษตรกรรม จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว เพื่อทำใหล้ำห้วยกัก
เก็บน้ำเพิ่มขึ้น สามารถทำการเกษตรและทำให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (ข้าว อ้อย มนัสำปะหลัง 
ฯลฯ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 คน 
เกษตรกร 500 คน และพื้นทีก่ารเกษตรได้รับ
ประโยชน์ 1,200 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   
  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 22/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายหลัง
ป้อมตำรวจ - ชายเขาโป่งแดง 
หมู่ที่ 6 ตำบลสะพานหิน 
อำเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท 

ปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายหลังป้อมตำรวจ - 
ชายเขาโป่งแดง หมู่ที่ 6 โดยกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 
5,100.00 ตารางเมตร  

3,304,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสะพานหิน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นลูกรังซ่ึงฤดูฝนเป็นโคลนเลน และ 
ฤดูร้อนจะเกิดฝุ่นละออง เพือ่แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร และการ
ขนส่งปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันสําปะหลัง) และการขนส่งผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ 
เป็ด แพะ สกุร โค กระบือ) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
490 คน และเกษตรกร 600 คน และมกีารจ้าง
แรงงานในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 30 คน คนละ 315 บาท เป็นเวลา 45 วัน 
คิดเป็นเงิน 425,250 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

3,304,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 23/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายผาแดง 
หมู่ที่ 5 - สายวัดเขาหลกั 
หมู่ที่ 10 ตำบลสะพานหิน 
อำเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท 

ปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายผาแดง หมู่ที ่5 - 
สายวัดเขาหลัก หมู่ที่ 10 โดยกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 
10,000.00 ตารางเมตร  

7,029,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสะพานหิน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นลูกรังซ่ึงฤดูฝนเป็นโคลนเลน และ 
ฤดูร้อนจะเกิดฝุ่นละออง เพือ่แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร และการ
ขนส่งปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันสําปะหลัง) และการขนส่งผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ 
เป็ด แพะ สกุร โค กระบือ) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
231 คน และเกษตรกร 300 คน และมกีารจ้าง
แรงงานในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 40 คน คนละ 315 บาท เป็นเวลา 60 วัน 
คิดเป็นเงิน 756,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

7,029,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 24/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายคันคลองชลประทาน 
1R-5L หมู่ที่ 2, 3, 4  
ตำบลศิลาดาน  
อำเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,880.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,400.00 ตารางเมตร 

4,753,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
ศิลาดาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
จากสภาพปจัจุบันที่เป็นลูกรังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจร และการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว และ
ส้มโอ) ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 740 คน และ
เกษตรกร 260 คน และมีการจ้างแรงงานในชุมชน 
จำนวน 5 คน คนละ 320 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
คิดเป็นเงิน 48,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

4,753,700 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 25/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ 
ชุมชนตลาดเก่าสรรพยา 
เพื่อคนทั้งมวล 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางน้ำ ชุมชนตลาด
เก่าสรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท บริเวณริมเขื่อนป้องกัน 
น้ำท่วมเลียบแม่นำ้เจ้าพระยา ตั้งแต่ทาง 
ขึ้น - ลง หน้าโรงพักเกา่ถึงหน้าวัดสรรพยา 
โดยปรับทางขึ้น - ลง และปรับภูมิทัศน์
ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา (River Walk) 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 380.00 เมตร 
โดยคำนึงถึงแนวทางออกแบบอารยสถาปัตย์
เพื่อคนทั้งมวล และวาดภาพบนผนังเรียบ
แม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นอัตลักษณ์ให้
นักท่องเที่ยวได้รู้ถึงเร่ืองราวในอดีต 
หรือตำนานวิถีชาวสาปยา 

4,251,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สรรพยา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับทางขึ้น - ลง และปรับภูมิทัศนท์างเดินริม
แม่น้ำเจ้าพระยา ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดเก่า
สรรพยา จากสภาพปจัจุบันที่มกีารชำรดุทรุดตัว
และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักทอ่งเที่ยว โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,200 คน เกษตรกร 
1,000 คน และผู้ประกอบการ 67 ราย ทำให้มี
จำนวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเทีย่วในพื้นที่
ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (จาก
เดิมจำนวน 2,500 คน/เดือน เพิ่มขึ้นเปน็ 2,750 
คน/เดือน) รายได้จากการท่องเท่ียวในชมุชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 (จากเดิม 200,000 บาท/เดือน เพิ่มขึ้น
เป็น 214,000 บาท/เดือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

4,251,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 26/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 งานปรับปรุงซ่อมแซม 
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
ตำบลโพธิพ์ิทักษ ์ 
อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 1,225.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
4,900.00 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร 
ขนาดเส้นกว้าง 0.10 เมตร ยาว 1.00 เมตร 
เว้น 3.00 เมตร จำนวน 918 เส้น  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

1,710,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 เทศบาลตำบล 
โพธิ์พิทกัษ์  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
จากสภาพปจัจุบันที่ชำรุดแตกร้าวเป็นหลุมเป็นบ่อ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจร และการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว) ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,500 คน และเกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

1,710,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 27/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ขุดสระกักเก็บนำ้ ขนาด
พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร  
ลึก 4 เมตร ปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980 ลูกบาศก์เมตร  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาง 
ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดสระกักเก็บนำ้ด้วยรถขุด ในที่ดินอุทศิ 
ของนายวโิรจน์ กาฬภกัดี หมู่ที ่2 บ้าน
หนองยาง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท ขนาดพื้นที่  
3,200.00 ตารางเมตร ลึก 4.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980.00 ลูกบาศก์เมตร 

419,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดสระกกัเก็บน้ำในตำบลสุขเดือนหา้ที่มีพื้นที่
ทำการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเป็น
พื้นที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและนำ้ที่ใช้ทำ
การเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดสระ
กักเก็บน้ำดังกลา่ว เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (อ้อย) 
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 67 ครัวเรือน  
และเกษตรกร 98 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

419,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 28/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ขุดสระกักเก็บนำ้  
ขนาดพื้นที่ 3,200 ตาราง
เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 10,980 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1  
บ้านหนองยางตก  
ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดสระกักเก็บนำ้ด้วยรถขุด ในที่ดินอุทศิ 
ของนายสีโทน การภักดี หมู่ที่ 1  
บ้านหนองยางตก ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดพืน้ที่ 
3,200.00 ตารางเมตร ลึก 4.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980.00 ลูกบาศก์เมตร 

419,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดสระกกัเก็บน้ำในตำบลสุขเดือนหา้ที่มีพื้นที่
ทำการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเป็น
พื้นที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและนำ้ที่ใช้ทำ
การเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดสระ
กักเก็บน้ำดังกลา่ว เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (อ้อย) 
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 52 ครัวเรือน  
และเกษตรกร 98 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

419,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 29/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ขุดสระกักเก็บนำ้ ขนาด
พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร  
ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 10,980 
ลูกบาศก์เมตร บริเวณที ่
วัดสุขเดือนห้า หมู่ที่ 6 
ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท   

ขุดสระกักเก็บนำ้ด้วยรถขุด ในที่ดิน 
วัดสุขเดือนห้า หมู่ที่ 6 ตำบลสุขเดือนหา้ 
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดพืน้ที่ 
3,200.00 ตารางเมตร ลึก 4.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980.00 ลูกบาศก์เมตร 

419,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดสระกกัเก็บน้ำในตำบลสุขเดือนหา้ที่มีพื้นที่
ทำการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเป็น
พื้นที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและนำ้ที่ใช้ทำ
การเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดสระ
กักเก็บน้ำดังกลา่ว เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (อ้อย) 
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 175 ครัวเรือน  
และเกษตรกร 38 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

419,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 30/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ขุดสระกักเก็บนำ้ ขนาด
พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร  
ลึก 4 เมตร ปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980 ลูกบาศก์เมตร  
หมู่ที่ 8 บ้านบ่อม่วง  
ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดสระกักเก็บนำ้ด้วยรถขุด ในที่ดินอุทศิ 
ของนายอูนะ กาฬภักด ีหมู่ที่ 8 บ้านบอ่ม่วง 
ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท ขนาดพื้นที่  
3,200.00 ตารางเมตร ลึก 4.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980.00 ลูกบาศก์เมตร 

419,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดสระกกัเก็บน้ำในตำบลสุขเดือนหา้ที่มีพื้นที่
ทำการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเป็น
พื้นที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและนำ้ที่ใช้ทำ
การเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดสระ
กักเก็บน้ำดังกลา่ว เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (อ้อย) 
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 60 ครัวเรือน  
และเกษตรกร 49 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

419,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 31/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ขุดสระกักเก็บนำ้ ขนาด
พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร  
ลึก 4 เมตร ปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980 ลูกบาศก์เมตร  
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยคันไถ 
ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดสระกักเก็บนำ้ด้วยรถขุด ในที่ดินอุทศิ 
ของนางแฉล้ม ศรีเดช หมู่ที่ 12  
บ้านห้วยคันไถ ตำบลสุขเดือนหา้  
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดพืน้ที่ 
3,200.00 ตารางเมตร ลึก 4.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980.00 ลูกบาศก์เมตร 

419,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดสระกกัเก็บน้ำในตำบลสุขเดือนหา้ที่มีพื้นที่
ทำการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเป็น
พื้นที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและนำ้ที่ใช้ทำ
การเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดสระ
กักเก็บน้ำดังกลา่ว เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (อ้อย) 
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 42 ครัวเรือน  
และเกษตรกร 68 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

419,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 32/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ขุดสระกักเก็บนำ้ ขนาด
พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร  
ลึก 4 เมตร ปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980 ลูกบาศก์เมตร 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองโปร่ง 
ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท   

ขุดสระกักเก็บนำ้ด้วยรถขุด ในที่ดินอุทศิ 
ของนายประยูร เปี่ยมรอด หมู่ที่ 13  
บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดพืน้ที่ 
3,200.00 ตารางเมตร ลึก 4.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980.00 ลูกบาศก์เมตร 

419,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดสระกกัเก็บน้ำในตำบลสุขเดือนหา้ที่มีพื้นที่
ทำการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเป็น
พื้นที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและนำ้ที่ใช้ทำ
การเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดสระ
กักเก็บน้ำดังกลา่ว เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (อ้อย) 
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 95 ครัวเรือน (275 คน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

419,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 33/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ขุดสระกักเก็บนำ้ ขนาด
พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร  
ลึก 4 เมตร ปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980 ลูกบาศก์เมตร 
หมู่ที่ 14 บ้านพุสมหวัง 
ตำบลสุขเดือนห้า  
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดสระกักเก็บนำ้ด้วยรถขุด ในที่ดินอุทศิ 
ของนางจะพร อ้นใส หมู่ที่ 14 บา้นพุสมหวัง  
ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท ขนาดพื้นที่  
3,200.00 ตารางเมตร ลึก 4.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
10,980.00 ลูกบาศก์เมตร 

419,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดสระกกัเก็บน้ำในตำบลสุขเดือนหา้ที่มีพื้นที่
ทำการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเป็น
พื้นที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและนำ้ที่ใช้ทำ
การเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดสระ
กักเก็บน้ำดังกลา่ว เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (อ้อย) 
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 112 ครัวเรือน  
และเกษตรกร 81 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

419,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 34/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 งานขุดลอกลำหว้ย ขนาด
ปากกว้าง 12 (12) เมตร 
ท้องกว้าง 6 (4-6) เมตร  
ยาว 1,400 เมตร  
ลึก 3 (1.5-2) เมตร  
ปริมาณขุดไม่น้อยกวา่ 
13,480 ลูกบาศก์เมตร  
หมู่ที่ 10 ลำหว้ยหลักหนึ่ง 
(ตอนสอง) ตำบลสุขเดือนห้า 
อำเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกลำหว้ย หมู่ที่ 10 ลำห้วยหลักหนึ่ง 
(ตอนสอง) ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท ขนาดปากกวา้ง 12.00 
(12.00) เมตร ท้องกว้าง 6.00 (4.00-6.00) 
เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 3.00  
(1.50-2.00) เมตร ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 
13,480.00 ลูกบาศก์เมตร 

488,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขเดือนห้า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลำห้วยในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขต
ชลประทานที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง จากสภาพ
ปัจจุบันที่ตื้นเขินมากไม่สามารถกกัเก็บน้ำไว้ได้ 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลน
น้ำใช้ในการอุปโภคและน้ำที่ใช้ทำการเกษตร จึงมี
ความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดลอกลำหว้ยดังกล่าว 
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับอุปโภค
และทำการเกษตร (อ้อย) ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่ม
มากขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 59 ครัวเรือน 
และเกษตรกร 98 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

488,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 35/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ขุดลอกคลองหนองหลวง 
หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน 
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองหนองหลวง หมู่ที ่7  
ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร  
ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 
5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร  
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
11,700.00 ลูกบาศก์เมตร 

493,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังหมัน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองหนองหลวงในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน จากสภาพปจัจุบันที่ตื้นเขินมากไม่
สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รบั
ความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและ
น้ำที่ใช้ทำการเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนใน
การขุดลอกคลองดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ำ
ให้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (ข้าว) 
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 906 คน และเกษตรกร 655 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 36/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ขุดลอกคลองหนองสะเดา  
หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน 
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองหนองสะเดา หมู่ที ่6  
ขุดลอกให้ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย  
13.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย  
3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร  
ระยะทาง 800.00 เมตร หรือปริมาตรดนิ 
ขุดไม่น้อยกวา่ 11,600.00 ลูกบาศก์เมตร 

489,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังหมัน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองหนองสะเดาในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน จากสภาพปจัจุบันที่ตื้นเขินมากไม่
สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและ
น้ำที่ใช้ทำการเกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนใน
การขุดลอกคลองดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บน้ำ
ให้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (ข้าว 
มันสำปะหลัง ออ้ย) ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 980 คน  
และเกษตรกร 780 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 37/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ขุดลอกคลองสายหนอง
กระทุ่ม หมู่ที ่7  
ตำบลหนองขุ่น  
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองสายหนองกระทุ่ม หมู่ที ่7  
ปากคลองกวา้ง 12.00 เมตร ท้องคลอง
กว้าง 6.20 เมตร ระยะทาง 1,150.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.90 เมตร 

498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองขุ่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองสายหนองกระทุ่ม จากสภาพ
ปัจจุบันที่ตื้นเขินมากไม่สามารถกกัเก็บน้ำไว้ได้ 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลน
น้ำใช้ในการอุปโภคและน้ำที่ใช้ทำการเกษตร จึงมี
ความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดลอกคลองดังกล่าว 
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับอุปโภค
และทำการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย) ทำ
ให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 279 คน และเกษตรกร 125 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 38/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ขุดลอกคลองสายบ่อเฆ ่ 
หมู่ที่ 1ตำบลหนองขุ่น 
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองสายบ่อเฆ ่หมู่ที่ 1 ปากคลอง
กว้าง 10.00 เมตร ท้องคลองกว้าง  
2.60 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.70 เมตร    

499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
หนองขุ่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองสายบ่อเฆ่ จากสภาพปจัจุบันที่ 
ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถกกัเกบ็น้ำไว้ได้ 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลน
น้ำใช้ในการอุปโภคและน้ำที่ใช้ทำการเกษตร จึงมี
ความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดลอกคลองดังกล่าว 
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับอุปโภค
และทำการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย)  
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 386 คน และเกษตรกร 210 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 39/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ขุดลอกคลองสายวังลึก  
หมู่ที่ 6-7 ตำบลหนองขุ่น 
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองสายวังลึก หมู่ที่ 6 - 7  
ปากคลองกวา้ง 8.00-11.00 เมตร  
ท้องคลองกว้าง 1.00 - 3.00 เมตร 
ระยะทาง 1,070.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.50 - 4.00 เมตร 

490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองขุ่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองสายวังลึก จากสภาพปจัจุบันที ่
ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถกกัเกบ็น้ำไว้ได้ 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลน
น้ำใช้ในการอุปโภคและน้ำที่ใช้ทำการเกษตร จึงมี
ความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดลอกคลองดังกล่าว 
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับอุปโภค
และทำการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย)  
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 915 คน และเกษตรกร 730 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 40/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ขุดลอกคลองสายหว้ยลำ้  
หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขุ่น 
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองสายหว้ยลำ้ หมู่ที ่8  
ปากคลองกวา้ง 17.00 เมตร ท้องคลอง
กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาณดิน 
ขุดลอกไม่น้อยกว่า  
13,682.00 ลูกบาศก์เมตร 

497,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
หนองขุ่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองสายห้วยล้ำ จากสภาพปัจจุบันที่
ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถกกัเกบ็น้ำไว้ได้ 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลน
น้ำใช้ในการอุปโภคและน้ำที่ใช้ทำการเกษตร จึงมี
ความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดลอกคลองดังกล่าว 
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับอุปโภค
และทำการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย)  
ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 279 คน และเกษตรกร 125 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 41/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 พัฒนาและปรับปรุงหอถังสูง
พร้อมวางท่อจา่ยนำ้ประปา 
หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์งาม  
ตำบลดอนกำ  
อำเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท 

พัฒนาและปรับปรุงหอถังสูง (ใช้โครงสร้าง
เดิม) และวางท่อจ่ายนำ้ประปา ระยะทาง 
1,000.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ หมู่ที่ 1 บา้นโพธิ์งาม  
ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท  
1. ติดต้ังถังเก็บน้ำแบบถังเหล็กสแตนท์เลส 
ขนาดความจ ุ2,000.00 ลิตร จำนวน 4 ถัง 
และระบบเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ 
Submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 
โวลท ์(ติดต้ังถอนขึ้น-ลง) จำนวน 1 เครื่อง 
พร้อมตู้ควบคุมเครื่อง Submersible  
ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ (2 ชัน้) 
จำนวน 1 ตู ้
2. งานท่อ ติดต้ังท่อเหล็กอาบสังกะสี และ
ท่อ พี.วี.ซี. ระบบส่งน้ำและท่อจา่ยนำ้ (ชั้น 
13.5, ชั้น 8.5) ตามขนาดที่กำหนด พรอ้ม
อุปกรณ์3. งานโครงเหล็ก ปรับปรุงพื้นรับถัง
น้ำใช้ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว และราวเหล็กกันตกใช้
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 11/2 นิ้ว  
  

469,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ดอนกำ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยพัฒนาและปรับปรุงหอถังสูง พร้อมวางท่อจ่าย
น้ำประปา จากสภาพปัจจุบันที่ชำรุดเสยีหาย 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใชอุ้ปโภค-บริโภค และทำ
การเกษตร ทำสวน ปลกูผักสวนครัว (มะม่วง ส้มโอ 
กล้วย มะนาว ฯลฯ) อยา่งเพียงพอและทั่วถึง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน  
มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
ประมาณ 1,500 บาท/เดือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   

469,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 42/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ขุดลอกคลองไผ่ขวาง  
หมู่ที่ 5 -10 (ชว่งที่ 1)  
ตำบลเที่ยงแท้  
อำเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองไผ่ขวาง หมู่ที่ 5-10 (ช่วงที ่1) 
ปากคลองกวา้งเฉลี่ย 20.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 
14.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดและเกลี่ยแต่งไม่น้อยกวา่ 
13,000.00 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

493,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเที่ยงแท้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองไผ่ขวาง จากสภาพปัจจุบันที่ 
ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถกกัเกบ็น้ำไว้ได้ 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลน
น้ำใช้ในการอุปโภคและน้ำที่ใช้ทำการเกษตร  
จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขุดลอกคลอง
ดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้มีเพยีงพอ
สำหรับอุปโภคและทำการเกษตร (ข้าว  
มันสำปะหลัง ออ้ย) ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
800 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

493,000 

50 ขุดลอกลำหว้ยดอนอ้ายเจ็ด 
หมู่ที่ 7 ตำบลบา้นเช่ียน 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองลำห้วยดอนอา้ยเจ็ด หมู่ที่ 7 
ปากคลองกวา้ง 16.00 เมตร ก้นกวา้ง  
5.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม  
0.80 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุดพร้อมขนยา้ยไม่น้อยกวา่ 
9,962.00 ลูกบาศก์เมตร และระยะทาง
ขนส่ง 1,000.00 เมตร   

457,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านเช่ียน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลำห้วยดอนอา้ยเจ็ด เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ให้มีเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร (ข้าว อ้อย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 814 คน และ
เกษตรกร 1,400 คน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 
4,200 ไร่ และมีการจ้างแรงงานในการกอ่สร้าง 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท  
เป็นระยะเวลา 30 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   

457,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 43/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ขุดลอกลำหว้ยหลัง 
วัดศรีนวล หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านเช่ียน  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกลำหว้ยหลังวัดศรีนวล หมู่ที่ 2 
ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร 
ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 1.00 เมตร  
ยาว 1,090.00 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อม
ขนย้ายไม่น้อยกว่า 8,840.00 ลูกบาศก์เมตร 
และระยะทางขนส่ง 1,000.00 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

432,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
บ้านเช่ียน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลำห้วยหลังวัดศรีนวล เพือ่ฟืน้ฟูแหล่งน้ำ
ให้มีเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร (ข้าว อ้อย) 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,079 คน และ
เกษตรกร 1,400 คน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 
4,200 ไร่ และมีการจ้างแรงงานในการกอ่สร้าง 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท  
เป็นระยะเวลา 30 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

432,000 

52 ขุดลอกลำหว้ยหนองหอย 
หมู่ที่ 4 ตำบลบา้นเช่ียน 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกลำหว้ยหนองหอย หมู่ที ่4  
ปากกว้าง 5.00-8.00 เมตร ก้นกว้าง  
2.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม  
1.20 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุดพร้อมขนยา้ยไม ่
น้อยกว่า 5,648.00 ลูกบาศก์เมตร  
และระยะทางขนส่ง 1,000.00 เมตร  

243,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
บ้านเช่ียน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลำห้วยหนองหอย เพื่อฟื้นฟแูหล่งน้ำให้
มีเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,211 คน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่ 
และมีการจา้งแรงงานในการก่อสร้าง จำนวน 5 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน  
คิดเป็นเงิน 45,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

243,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 44/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ขุดลอกคลองสายบา้น 
คันห้วย จากบ้านนาง
จำเนียร – นานายพัท จันชื่น 
หมู่ที่ 4 ตำบลบา้นเช่ียน 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองสายบา้นคันห้วย ปากกว้าง 
5.00 - 8.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร  
ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 1.20 เมตร  
ยาว 1,300.00 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อม
ขนย้ายไม่น้อยกว่า 5,988.00 ลูกบาศก์เมตร 
ระยะทางขนส่ง 1,000.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุดลอกด้วยรถขุดไม่น้อยกวา่ 
1,000.00 ลูกบาศก์เมตร และระยะทาง
ขนส่ง 2,000.00 เมตร พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร ขุดลึก 1.40 เมตร 
จำนวน 88 ท่อน  

351,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านเช่ียน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองสายบ้านคันหว้ย เพื่อฟื้นฟูแหล่ง
น้ำให้มีเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร  
(ข้าว อ้อย) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 1,211 คน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 
3,000 ไร่ และมีการจ้างแรงงานในการกอ่สร้าง 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา  
30 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   

351,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 45/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ขุดลอกคลองวังไก่ หมู่ที่ 4 
ตำบลบ้านเช่ียน  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองวังไก่ หมู่ที่ 4 รวมปริมาตร 
ดินขุดพร้อมขนย้ายไม่น้อยกวา่ 5,709.00 
ลูกบาศก์เมตร ระยะทางขนส่ง 1,000.00 
เมตร และรวมปริมาตรดินขุดลอกดว้ย 
รถขุดไม่น้อยกวา่ 3,240.00 ลูกบาศก์เมตร 
ประกอบดว้ย 
ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 8.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 3.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 
1.20 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุดพร้อมขนยา้ยไม่น้อยกวา่ 
3,150.00 ลูกบาศก์เมตร ระยะทางขนสง่ 
1,000.00 เมตร และปริมาตรดินขุดลอก
ด้วยรถขุดไม่น้อยกวา่  
3,240.00 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 4.50-5.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 2.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 
1.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร และปริมาตร
ดินขุดพร้อมขนย้ายไม่น้อยกวา่  
2,559.00 ลูกบาศก์เมตร  
  

369,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
บ้านเช่ียน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองวังไก่ เพือ่ฟื้นฟแูหล่งน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,211 คน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่ 
และมีการจา้งแรงงานในการก่อสร้าง จำนวน  
10 คน คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน 
เป็นเงิน 90,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  

369,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 46/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ขุดลอกลำหว้ยวังไข่เน่า  
หมู่ที่ 2 ตำบลบา้นเช่ียน 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกลำหว้ยวังไข่เน่า หมู่ที่ 2 ปากกวา้ง 
10.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร  
ขุดลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 0.90 เมตร  
ยาว 1,600.00 เมตร ปริมาตรดินขุดพร้อม
ขนย้ายไม่น้อยกว่า 9,360.00 ลูกบาศก์เมตร 
และระยะทางขนส่ง 1,000.00 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

459,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านเช่ียน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลำห้วยวังไข่เน่า เพือ่ฟื้นฟแูหล่งน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,079 คน และ
เกษตรกร 1,400 คน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 
4,200 ไร่ และมีการจ้างแรงงานในการกอ่สร้าง 
จำนวน 15 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
คิดเป็นเงิน 135,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

459,000 

56 ขุดลอกคลองชำแระ หมู่ที่ 6 
ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองชำแระ หมู่ที่ 6 ขนาด 
ปากคลองกวา้งเฉลี่ย 40.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 28.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร 

443,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
ห้วยงู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองชำแระ เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มี
เพียงพอสำหรับการทำการเกษตร (ขา้ว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 603 คน  
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 1,306 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

443,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 47/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ขุดลอกคลองร่องหลวง  
หมู่ที่ 3, 10 ตำบลหว้ยงู 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองร่องหลวง หมู่ที่ 3, 10 ขนาด
ปากคลองกวา้งเฉลี่ย 15.00 เมตร ก้นกว้าง 
3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม 
ไม่น้อยกวา่ 4,000.00 เมตร   

330,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ห้วยงู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองร่องหลวง จากสภาพปจัจุบันที่ 
ตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำ
ได้ จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลองดังกล่าวเพื่อฟื้นฟู 
แหล่งน้ำให้มีเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร 
(ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 198 คน  
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 1,200 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

330,000 

58 ขุดขยายสระ ปภ. หมู่ที ่3 
ตำบลไพรนกยูง  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดขยายสระ ปภ. หมู่ที ่3 ขนาดปากกวา้ง 
54.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
36,400.00 ลูกบาศก์เมตร 

1,695,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไพรนกยูง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดขยายสระ ซ่ึงพื้นที่ดำเนินการอยูใ่นเขตพื้นที่
แล้งซ้ำซาก มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอปุโภคบริโภค
และทำการเกษตร จึงจำเป็นตอ้งขุดขยายสระ
ดังกล่าวเพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บนำ้ให้มีเพียงพอสำหรับ
การอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง ฯลฯ) กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
1,000 คน เกษตรกร 300 คน และพื้นที่เกษตรที่
ได้รับประโยชน์ 1,500 ไร ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

1,695,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 48/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ขุดลอกคลองบึงระหารใหญ่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลวังไก่เถื่อน 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองบึงระหารใหญ่ หมู่ที ่6 ขนาด
ปากกว้าง 18.00 เมตร ก้นกว้าง  
10.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร  
ยาว 700.00 เมตร พื้นที่ขุดลอกเฉลี่ย 
17.25 ตารางเมตร ปริมาณดินขุดลอก 
ด้วยเครื่องจักรและเกลี่ยแต่งไม่น้อยกว่า 
12,075.00 ลูกบาศก์เมตร 

442,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไก่เถื่อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองบึงระหารใหญ ่จากสภาพปัจจบุัน
ที่ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บนำ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขดุลอกคลอง
ดังกล่าวเพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บนำ้ให้มีเพียงพอสำหรับ
การอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร (ข้าว 
อ้อย) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 330 ครัวเรือน 
และพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน ์1,250 ไร่  
และมีการจา้งแรงงานในการขุดลอก จำนวน 12 คน  
คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

442,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 49/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ขุดลอกคลองหน้าประต ู
เปิด-ปิดน้ำ หมู่ที ่11  
ตำบลวังไก่เถื่อน  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองหน้าประตูเปิด-ปิดนำ้ หมูท่ี่ 11 
ขนาดปากกวา้ง 20.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 6.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร  
ยาว 550.00 เมตร ปริมาณดินขุดลอก 
ด้วยเครื่องจักรและเกลี่ยแต่งไม่น้อยกว่า 
11,962.00 ลูกบาศก์เมตร 

437,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไก่เถื่อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง จากสภาพปัจจุบันที่ตืน้เขินและมี
วัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลองดังกล่าว
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 195 ครัวเรือน และ
พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ 980 ไร่ และมีการจ้าง
แรงงานในการขุดลอก จำนวน 12 คน  
คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

437,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 50/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ขุดลอกคลองวังกระชาย  
หมู่ที่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองวังกระชาย หมู่ที ่8 ขนาด 
ปากคลองกวา้ง 30.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 9,900.00 ลูกบาศก์เมตร 

362,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไก่เถื่อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง จากสภาพปัจจุบันที่ตืน้เขินและมี
วัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลองดังกล่าว
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 265 ครัวเรือน 
และพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน ์1,240 ไร่  
และมีการจา้งแรงงานในการขุดลอก จำนวน 12 คน 
คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

362,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 51/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ขุดลอกบึงใหญ่ (ลูกเล็ก)  
หมู่ที่ 5 ตำบลวังไก่เถื่อน 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกบึงใหญ่ (ลูกเล็ก) หมู่ที่ 5  
ขนาดปากกวา้ง 99.00 เมตร 
ก้นกวา้ง 16.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร  
ยาว 254.00 เมตร พื้นที่ที่ใช้ในการขุดลอก 
17,869.00 ตารางเมตร ปริมาณดินขุดลอก
ด้วยเครื่องจักรและเกลี่ยแต่งไม่น้อยกว่า 
12,009.00 ลูกบาศก์เมตร 

440,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไก่เถื่อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกบึง จากสภาพปัจจุบันที่ตื้นเขินและมี
วัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขุดลอกบึงดังกล่าวเพื่อ
เพิ่มพื้นที่กักเก็บนำ้ให้มีเพียงพอสำหรับการอุปโภค
บริโภคและการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 312 ครัวเรือน และ
พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ 1,150 ไร่ และมี 
การจ้างแรงงานในการขุดลอก จำนวน 12 คน  
คนละ 300 บาท เป็นระยะ เวลา 30 วนั  
เป็นเงิน 108,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

440,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 52/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 
ตำบลวังไก่เถื่อน  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6  
ขนาดปากกวา้ง 43.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร 
ยาว 83.00 เมตร พื้นที่ที่ใช้ในการขุดลอก 
3,599.00 ตารางเมตร ปริมาณดินขุดลอก
ด้วยเครื่องจักรและเกลี่ยแต่งไม่น้อยกว่า 
9,357.00 ลูกบาศก์เมตร 

343,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไก่เถื่อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกสระนำ้ จากสภาพปัจจุบันทีต่ื้นเขินและ
มีวัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขุดลอกสระเก็บน้ำ
ดังกล่าวเพื่อเพิ่มพื้นทีก่ักเก็บนำ้ให้มีเพียงพอสำหรับ
การอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร (ข้าว 
อ้อย) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 330 ครัวเรือน 
และพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน ์1,250 ไร่ และมี
การจ้างแรงงานในการขุดลอก จำนวน 12 คน  
คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

343,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 53/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ขุดลอกคลองปลาแปบ  
หมู่ที่ 2 ตำบลวังไก่เถื่อน 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองปลาแปบ หมู่ที่ 2 ขนาด
ปากกว้าง 8.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร 
และเกลี่ยแต่งไม่น้อยกว่า  
9,350.00 ลูกบาศก์เมตร 

350,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไก่เถื่อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง จากสภาพปัจจุบันที่ตืน้เขินและมี
วัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลองดังกล่าว
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 295 ครัวเรือน 
และพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน ์1,200 ไร่ และมี
การจ้างแรงงานในการขุดลอก จำนวน 12 คน  
คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

350,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 54/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ขุดลอกคลองสายคลอง 
ตะมาย หมู่ที่ 1  
ตำบลวังไก่เถื่อน  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองสายคลองตะมาย หมู่ที ่1  
ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลองกว้าง 6.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลองกว้าง 35.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 

488,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไก่เถื่อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง จากสภาพปัจจุบันที่ตืน้เขินและมี
วัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลองดังกล่าว
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 340 ครัวเรือน 
และพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน ์1,306 ไร่ และมี
การจ้างแรงงานในการขุดลอก จำนวน 12 คน  
คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

488,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 55/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ขุดลอกคลองบ้านหว้ยตาส ี
หมู่ที่ 6 ตำบลวังไก่เถื่อน 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองบ้านหว้ยตาส ีหมู่ที่ 6 ขนาด
ปากคลองกวา้ง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 1,800.00 เมตร ปริมาณดินขุด 
12,636.00 ลูกบาศก์เมตร 

470,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไก่เถื่อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง จากสภาพปัจจุบันที่ตืน้เขินและมี
วัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลองดังกล่าว
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 330 ครัวเรือน และ
พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน ์1,250 ไร่ และมี
การจ้างแรงงานในการขุดลอก จำนวน 12 คน  
คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

470,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 56/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ขุดลอกคลองสะพาน 
ท่าศาลเจ้า หมู่ที ่7  
ตำบลวังไก่เถื่อน  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกคลองสะพานท่าศาลเจ้า หมู่ที่ 7 
ขนาดปากคลองกว้าง 33.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 12,600.00 ลูกบาศก์เมตร 

460,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไก่เถื่อน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง จากสภาพปัจจุบันที่ตืน้เขินและมี
วัชพืชปกคลุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขุดลอกคลองดังกล่าว
เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเกบ็น้ำให้มีเพยีงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร (ขา้ว อ้อย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 287 ครัวเรือน และ
พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ 1,180 ไร่ และมี 
การจ้างแรงงานในการขุดลอก จำนวน 12 คน  
คนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน  
เป็นเงิน 108,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

460,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 57/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ปรับปรุงท่อเมนประปา
ภายในชุมชน  
บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 
บ้านทรัพย์เจริญ จำนวน 3 จุด 
ตำบลหนองมะโมง  
อำเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท 

ปรับปรุงท่อเมนต์ประปาภายในชุมชน 
บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด 
รวมความยาว 1,820.00 เมตร  
จุดที่ 1 บริเวณหอจ่ายนำ้ประปา หมู ่11 ถึง
บ้านนายสง่า ช้างสรรค์ และบ้านนางลำพวน 
ฆ้องนาค ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 นิว้ 
ยาว 1,556.00 เมตร 
จุดที่ 2 บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 11 
ถึงบ้านนายอภิชาต ิแสงฤทธิ ์ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว้  
ยาว 180.00 เมตร 
จุดที่ 3 บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 11 
ถึงบ้านนายสายัญ ฉุนหอม  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว้  
ยาว 84.00 เมตร 
  

435,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
หนองมะโมง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อเมนประปา เพื่อให้ชุมชนมีน้ำ
สำหรับการอปุโภคบริโภคและการทำการเกษตร  
ทำสวน ปลกูผักสวนครัว (มะมว่ง ส้มโอ กล้วย 
มะนาว และพืชผกัสวนครัวต่างๆ) อยา่งเพียงพอ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 214 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  

435,000 

69 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ห้วยขุนแกว้ (บริเวณนานาย
โชค หินแกว้) หมู่ที่ 1  
บ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก 
อำเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังห้วยขุนแก้ว 
(บริเวณนานายบุญโชค หินแก้ว) หมู่ที่ 1 
บ้านกุดจอก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
120.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง 
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ปา้ย 

294,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดจอก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิ่งพัง ที่ชำรดุพังทลาย
เสียหายอย่างมากจนกระทบเส้นทางสัญจรและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด และออ้ย) จึงมี
ความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 358 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

294,200 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 58/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ฝายทับเสาหอ หมู่ที ่3  
บ้านทับเสาหอ ตำบลกุดจอก 
อำเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท  

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังฝายทับเสาหอ 
หมู่ที่ 3 บ้านทบัเสาหอ ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 120.00 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

294,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดจอก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิ่งพังฝายทับเสาหอ เพื่อ
ป้องกันพื้นที่การเกษตรและบริเวณใกล้เคียงได้รับ
ความเสียหาย รวมทั้งเส้นทางสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง) จึงมี
ความจำเป็นต้องดำเนินการสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิ่ง
ฝายทับเสาหอดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายเปน็
ประชาชน 347 คน และมจี้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง จำนวน 10 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 5 วัน  
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

294,200 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 59/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 สำรับชัยนาท (Chainat 
Gastronomy) ผลิตภัณฑ์
อาหารใหมจ่ังหวัดชัยนาท
เพื่อเสริมสร้างระบบ
เศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว 
(Food Product for 
Green-Circular 
Economy) 

กิจกรรมโครงการ ประกอบดว้ย 7 กิจกรรม 
ได้แก่ 
1. คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ พร้อมออกแบบและ
ผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 15 แบบ โดย 1 แบบ
ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ 
2. เพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ
รองรับเศรษฐกิจใหม่ ประกอบดว้ย 
 - บันทกึกระบวนการผลิต 15 ผลิตภัณฑ์ 
ในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
15 ชุด และตีพิมพ ์1,000 เล่ม พร้อมจดัใน
รูปแบบออนไลน์อย่างน้อย 3 รูปแบบตอ่  
1 ผลิตภัณฑ์ (เช่น PDF, Website, Line, 
Social Media)  
 -  ฝึกอบรมประชาชนและผู้ประกอบการ 
จำนวน 350 คน ใน 8 อำเภอของจังหวดั
ชัยนาท อำเภอละ 2 ครั้ง ระยะเวลา  
5-6 เดือน รวม 16 ครั้งต่อ 1 หลักสูตร  
จำนวน 3 หลักสูตร 
3. จัดตั้งศูนย์รวบรวมสาธิตและผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ประกอบด้วย 
 - เช่าสถานที่ 1 แห่ง ระยะเวลา 6 เดือน 
 - ให้บรกิารยืมใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ผลิตหีบห่อและบรรจภุัณฑ์ ระยะเวลา  
5 เดือน 
 - ตรวจสอบความปลอดภยัและเพิ่ม
มาตรฐานอาหารและการประกอบการ  
50 ร้านค้า 
 

36,497,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม ่
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
อาหารของจังหวัดให้มีศักยภาพในการแข่งขัน  
ผู้ได้รับประโยชน์ประชาชนไม่ต่ำกว่า 350 คน 
เกษตรกร 100 คน และผู้ประกอบการ 30 ราย 
สามารถทำให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
3. เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมที่ 1 และ 2 ที่สามารถ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นได้ชัดเจน รวมเป็นเงิน 11,734,600 บาท 

 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 60/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  4. ช่องทางการตลาด ไม่น้อยกวา่ 3 ชอ่งทาง 
จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 6 เดือน 
5. จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้า 
จำนวน 3 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะเวลา 
5 เดือน 
6. สร้างศักยภาพดา้นการขนส่ง (Logistic) 
สินค้าผลิตภัณฑ์ ไปยัง 3 จุดใน
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 6 เดือน เดือน
ละ 15 เท่ียว 
7. ติดตามและประเมินผล (KPI) 6 เดือน 
 

      



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 61/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ส่งเสริมเกษตรยั่งยืนด้วย
นวัตกรรมและพัฒนาสังคม
เกษตรยุคใหม่ 

1. กิจกรรมของใหม่ชัยนาท  
 - พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ให้ได้ 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่  
 - จัดอบรมวธิีการแปรรูปผลผลิตเกษตร  
ไม่น้อยกวา่ 10 ผลิตภัณฑ์ 20 วัน 30 คน 
 - พัฒนาออกแบบและจัดทำต้นแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์  
 - จัดอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกวา่ 
10 ผลิตภัณฑ์ 20 วัน รวม 30 คน 
2. Smart Farming เพื่อผลผลิตทาง
การเกษตร โดยนำเทคโนโลยปีัจจุบันมา
ประสานการเกษตรแบบเดิมเพื่อวิเคราะห์
ผลผลิตที่จะได้รับและเป็นต้นแบบ 5 แห่ง 
ดังนี้ (1) วิสาหกิจชุมชนสวนยางกลางนา 
โรงเรือนอัจฉริยะใหม่ 1 โรง (2) วิสาหกจิ
ชุมชนกสิกรรมบ้านท่าแก้ว ระบบนำ้
อัจฉริยะ (3) สหกรณ์การเกษตรชาวสวนส้ม
โอขาวแตงกวาชัยนาทจำกัด ระบบน้ำ
อัจฉริยะ (4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เทศบาล
ตำบลโพธิพ์ิทักษ ์ปรับปรุงโรงเรือนเดิมให้
เป็นโรงเรือนอัจฉริยะ 2 โรง และ  
(5) วิสาหกิจชุมชนฟาร์มนกใหญ่เมล่อน  
ซ่ึงเคยได้รับงบจากโครงการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มมูลค่าการผลิตเมล่อนเพื่อปรับปรุง
โรงเรือนเมล่อน 5 โรงเรือน และขอรับงบ
เพื่อต่อยอดโดยปรับโรงเรือนเดิมเป็น
โรงเรือนอัจฉริยะ 2 โรง  
 

45,448,000 
 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ซ่ึงกิจกรรมที่ 2 Smart Farming เพื่อ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร 
รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ไปสู่การเป็น Smart Farming 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสามารถเป็นต้นแบบ
ขยายผลไปยังที่อื่นๆ ต่อไป ซ่ึงหน่วยดำเนินการจะ
ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง
คณะทำงานเกษตรยุคใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะ
ร่วมพัฒนาและดำเนินการไปพร้อมกับช่วงระยะเวลา
โครงการ และจัดทีมเทคโนโลยีเพื่อดูแลและให้ความรู้ 
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร โดยจะมีการถ่ายโอน
ความรู้ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้คณะทำงานเกษตรยุคใหม่และทีมเทคโนโลยี
สามารถดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืนหลังจากโครงการ
แล้วเสร็จ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 300 คน 
สามารถทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นรวม 14.4 ล้านบาทต่อปี 
หรือเพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 48,000 บาท/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
3. กิจกรรมที่ 2 Smart Farming วงเงินรวม 
9,546,000 บาท ปรับลดค่าสมทบของสหกรณ์
การเกษตรสวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทจำกัด ร้อย
ละ 10 เป็น จำนวน 91,700 บาท คงเหลือวงเงินที่
เห็นควรสนับสนุน 9,454,300 บาท 
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วงเงินที่เห็นชอบ 
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  - จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารรับฟังข้อมูล และ
วิเคราะห์เพื่อนำเทคโนโลยีมาชว่ยแก้ปญัหา
และพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น 
- ติดต้ังอุปกรณ์และพัฒนาระบบ Software 
เข้ามาเสริมชุดควบคุมระบบ Smart 
Farmer เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่ทำงาน
ผ่านระบบ Internet เพื่อประเมินผลและ
แนวทางการเพาะปลกูให้สามารถดแูลและ
บำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำ เพื่อช่วยพัฒนา
รูปแบบที่ให้ผลผลิตที่ดีที่สุดในแต่ละพื้นที่ 
ประกอบดว้ย ระบบประมวลผลและติดตาม
การเจริญเติบโตของพืชไร่ และพืชสวน 
(ระบบซอฟแวรแ์ละฐานข้อมูล การนำเข้า
ข้อมูล การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน 
ระบบ User Profile) คอมพวิเตอร์แม่ขา่ย 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย และค่าเช่าตู้ Rack 12 เดือน) 
 - จัดอบรมระบบ Smart Farming 
ภาคทฤษฎ ี1 วัน และภาคปฏิบัติ 1 วัน แก่
เกษตรกรใน 5 ชุมชน ชุมชนละ 60 คน 
(รูปแบบการอบรมหน่วยดำเนินการจะปรับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และมาตรการสาธารณสุขในพื้นที)่ 
 

      



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 63/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
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  3. การจัดทำการตลาดของใหม่ชัยนาทสู่สากล 
 - จัดทำแผนการตลาดครบวงจร จำนวน 10 
ผลิตภัณฑ์ และดูแลช่องทางขายออนไลน์ 
จำนวน 3 แพลตฟอร์ม ระยะเวลา 6 เดือน  
 - จัดอบรมการตลาดแก่ชาวบา้นในชุมชน 
จำนวน 15 วัน วันละ 2 คน รวม 30 คน 
4. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทาง 
Social Media ระยะเวลา 6 เดือน 
จัดทำสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ 3 
แพลตฟอร์ม อาทิ Facebook, Instagram, 
Line 
 - ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอด้านรีววิสนิค้า
ผ่าน Influencer จำนวน 6 ตอน 
 - ซ้ือพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อาท ิShopee, Youtube, 
Facebook จำนวน 1 แพคเกจ 
5. ติดตามและประเมินผล (KPI) 6 เดือน 
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73 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์
ชัยนาท Development 
project on Historical, 
Religious and Cultural 
Sites with  Innovation 
Tourism aided 
Technology in Chainat 

1. Historical Night Walk "ชัยนาทเมือง
แห่งชัยชนะ" จำนวน 2 งาน 
 - ออกแบบ Multimedia Light Show 
และติดต้ังระบบไฟ แสง สี เสียง พรอ้ม
บุคลากรจากตวัแทนชุมชนในการปฏิบัตงิาน 
รวม 90 วัน 
2. ตกแต่งบริเวณรอบวัด เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และจุดจำหนา่ยสินค้า 
 - ปรับปรุงพื้นที่ ติดต้ังไฟส่องสว่าง/อุปกรณ์
ป้องกันโควิด-19 ตกแต่งภูมิทัศน์รอบ
โบราณสถาน พื้นที่ค้าขาย ตลาดย้อนยคุ 
และห้องน้ำ เป็นต้น 
3. จัดอบรมไกด์ชุมชนเยาวชน 
 - จัดอบรม จำนวน 60 วัน วันละ 30 คน 
4. การประชาสัมพันธ์ผ่าน social media 
 - จัดทำ ดูแล และซ้ือพื้นทีโ่ฆษณา อาท ิ
Facebook, Instagram, Twitter, Influencer 
 - จัดงานแถลงข่าว จำนวน 1 วัน โดยมี
สื่อมวลชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกวา่ 50 สือ่ 
5. ประกวดภาพถา่ยประวัติศาสตร์ผ่าน
ออนไลน์ 
 - จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ พร้อม
มอบเงินรางวัล จำนวน 70 รางวัล 
6. การจัดทำการศึกษาประเมินผล (KPI) 
 

40,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชพี โดย
ส่งเสริมการท่องเท่ียว กระตุ้นกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจชุมชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพโดยรอบ
โบราณสถานสำคัญ เป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดชยันาทให้เป็นที่รู้จกั 
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ 500 ราย  
และประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดชัยนาท สามารถสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียวในชุมชนได้  
50,000,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   

 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 65/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
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74 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ทางวัฒนธรรมจากวิถี
ท้องถิ่นสู่วิถี New Normal: 
ตลาดสีเขียว ชุมชนสรรพยา 

1. การพัฒนาสินค้าและบริการแนวคิดตลาด 
สีเขียว Green Market ฯ 
 1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติฯ 
 - อบรม 4 หลักสูตร รวม 120 คน (การผลิตสี
ย้อมผ้าจากธรรมชาติ 40 คน/ การแปรรูป
ครามและสีธรรมชาติในท้องถิ่น 40 คน/ การ
ตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม
ด้วยจักรฯ 20 คน/ ยกกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าจากผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม 
20 คน) 
 - ศึกษาดูงาน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 40 
คน รวม 80 คน (แหล่งผลิตครามและสี
ธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน รวม 40 คน/ แหล่ง
ผลิตสินค้าประเภทผ้าเพื่อสร้างแนวคิดการ
พัฒนา 5 วัน 4 คืน รวม 40 คน) 
 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ จักรอุตสาหกรรม 10 คัน 
พร้อมวัสดปุัจจัย 
 1.2 พัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ปกครองที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
 - อบรมกระบวนการเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัย 
1 รุ่น 50 คน ตรวจรับรอง GAP อบรมให้
ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 รุ่น 50 คน และ
ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์  
1.3 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรปลอดภัย  
 - อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะสำหรับทำ
ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้ในการ
เพาะปลูกสมุนไพร อบรมการปลูกพืชสมุนไพร 
ศึกษาดูงาน 80 คน การจัดการขยะ การทำ
ปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกพืชสมุนไพร 

11,758,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
สรรพยา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เพื่อสร้างรายได้จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการการท่องเท่ียวโดยชุมชน กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 18,867 คน เกษตรกร 464 คน  
และผู้ประกอบการ 537 รายสามารถเพิม่รายได้
ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า  
200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที   
3. ปรับลดค่าศึกษาดูงาน จำนวน 1,834,900 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 9,923,100 บาท 
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ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
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  1.4 ยกระดับการผลิตผงสีฟันสมุนไพรฯ 
 - อบรม 1 หลกัสูตร รวม 15 คน (ผลิต
สินค้าที่ได้มาตรฐานสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) พร้อมจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ 
 1.5 การพัฒนาบรรจภุัณฑ์สำหรับสินค้า
ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ออกแบบและผลิต จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ละ 1,000 ชุด    
 1.6 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฯ 
 - ปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สถานที่
จัดแสดงและจำหนา่ยสินค้าวิสาหกิจชุมชน
ท่องเทีย่วเมืองสาปยา 
 - จัดทำศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นศูนยก์ลางการ
ผลิตผ้าบาติกและมัดย้อมสีธรรมชาตขิอง
ภาคกลาง พร้อมปรับปรุงพื้นที่และจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับผลิตและจำหนา่ย 
 - ปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับหอ้ง
ผลิตสินค้า 
- วัสดุและครุภัณฑ์ประจำศูนย์เรียนรู้
ท่องเทีย่วเมืองสาปยา 
 - ปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์บริเวณ
หน้าอาคารศาลาริมน้ำหน้าโรงพักเก่าสรรพยา 
 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการผลิตและ
จำหน่ายสินค้าชุมชนท่องเท่ียวเมืองสาปยา 
 

      



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 67/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  2. การยกระดับการให้บริการเพื่อสร้างรายได้ฯ 
 2.1 พัฒนาทักษะการสื่อความหมายแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 - อบรม 1 หลกัสูตร รวม 40 คน  
(พัฒนาทักษะสือ่ความหมายฯ) พร้อมจดัซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์  
 - จัดค่าตอบแทนนกัสื่อความหมายประจำ
แหล่งท่องเที่ยว (วันธรรมดา 2 คน  
วันหยุด 4 คน)  
 - ศึกษาดูงาน 1 หลักสูตร รวม 40 คน  
(ด้านทักษะการสื่อความหมาย 3 วัน 2 คืน) 
2.2 อบรมผูป้ระกอบการที่พักตามมาตรฐานฯ 
 - อบรม 1 หลักสูตร รวม 30 คน (กลุ่มโฮมส
เตย์และโฮมลอร์จฯ) พร้อมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
 - ศึกษาดูงาน 1 หลักสูตร รวม 30 คน 
(ด้านสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน 5 วัน 
4 คืน) 
2.3 อบรมผู้ประกอบการธุรกจิบริการ 
 - อบรม 1 หลกัสูตร รวม 40 คน (กลุ่ม
ร้านค้า/ ที่พัก) พร้อมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
 - ศึกษาดูงาน 1 หลักสูตร รวม 40 คน  
(สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน 3 วัน 2 คืน) 
3. พัฒนาพื้นที่ท่องเท่ียวตลาดโรงพักเกา่
สรรพยา 
 - จัดซื้อรถรางไฟฟา้ ขนาดไม่น้อยกว่า  
12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมปา้ยชี้ทาง 
จำนวน 10 ป้าย 
 

      



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 68/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  4. การส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเมืองสาปยาฯ 
 4.1 พัฒนาชาวประมง 
 - อบรม 1 หลกัสูตร รวม 20 คน  
พร้อมอุปกรณ์ 
 - ศึกษาดูงาน 1 หลักสูตร 20 คน  
(3 วัน 2 คืน) 
 - จดทะเบียนและตรวจสภาพเรือ 20 ลำ 
4.2 ติดตั้งทุ่นลอยน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 3 แห่ง 
 4.3 จัดซ้ือเรือไม้แบบมีหลังคา ขนาด 10 ที่
นั่ง พร้อมเครื่องเบนซินแบบหางยาว 13 
แรงม้า 3 ลำ 
 4.4 จัดซ้ือเสื้อชูชีพ สำหรับผู้ใหญ่ 30 ตวั 
เด็ก 10 ตัว และห่วงชูชีพโฟม 24 นิว้ 
จำนวน 18 อัน 
 4.5 จัดซ้ือจักรยาน ขนาดล้อ 24 นิ้ว 10 คัน 
5. ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  
“ตลาดกรีนดี ไนท์มาร์เก็ต” โดยตกแต่ง
สถานที่พร้อมจัดกิจกรรม ระยะเวลา 6 เดือน 
 
 

      



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 69/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  6. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว
การตลาดเชิงรุกออนไลน์เช่ือมโยงตลาด 
 6.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ จำนวน  
9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ตำบล  
55 หมู่บ้าน 
 6.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการหมุนเวยีนถาวร 
3 ชุด และจัดพิมพ์คู่มือ จำนวน 2,000 เล่ม 
 6.3 กิจกรรม "ฉลอง 120 ปี โรงพักเก่า
สรรพยา" โดยแถลงขา่วและพิธีเปิดแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมจำลอง
เหตุการณ์อดีต รวม 2 วัน 
 6.4 สร้างตลาดออนไลน์ โดยทำเว็บไซต์บน 
platform และ Facebook marketing 
พร้อมจ้างคนในชุมชนดูแลระบบ 1 คน  
รวม 6 เดือน 
 6.5 อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ 
และออฟไลน์ ทั้งการพัฒนาสินค้า การขนส่ง
สินค้า และการสต็อคสินค้า  
จำนวน 1 หลักสูตร 40 คน 
 

      



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 70/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ขุดลอกสระเก็บน้ำดงส้มจีน 
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน 
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดลอกสระเก็บน้ำดงส้มจีน หมู่ที่ 3 ปาก
สระกว้าง 65.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร 
ลึก 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
26,000.00 ตารางเมตร หรือปริมาตรดิน 
ขุดไม่น้อยกวา่ 240,000.00 ลูกบาศก์เมตร 

9,997,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังหมัน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกสระเกบ็น้ำดงส้มจีนในพื้นทีน่อกเขต
ชลประทานที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่
กักเก็บน้ำให้มีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค
และการทำการเกษตร (ข้าว) ทำให้มีนำ้ไว้ใช้ใน 
การผลิตได้อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และผลผลิต 
เพิ่มขึ้นจาก 60 ถัง/ไร่/ครั้ง เป็น 80 ถัง/ไร่/ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,340 คน  
และเกษตรกร 820 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

9,997,000 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายดงช้างรำ -  
หนองสระ หมู่ที่ 5  
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ดงช้างรำ - หนองสระ หมู่ที่ 5  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 3,735.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
14,940.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ปรับเกลี่ยแต่งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร 
จำนวน 747.00 ลูกบาศก์เมตร 

10,762,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังหมัน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นลูกรังที่ช่วงฤดูฝน เกิดการชำรุด
เสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจร และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ขา้ว) ไปสู่ตลาดได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน 1,260 คน และเกษตรกร 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

10,762,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 71/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหวัตะเฆ่ หมู่ที่ 3 
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
หัวตะเฆ่ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,520.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,080.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ปรับเกลี่ยแต่งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร 
จำนวน 304.00 ลูกบาศก์เมตร 

4,490,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังหมัน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นลูกรังที่ช่วงฤดูฝนเกิดการชำรุด
เสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจร และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ขา้ว) ไปสู่ตลาดได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน 800 คน และเกษตรกร 590 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

4,490,000 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายดอนกลาง – 
หนองแต้ หมู่ที่ 5 - 8  
ตำบลหนองขุ่น  
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 3,700.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,800.00 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ย 
แต่งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร  
จำนวน 592.00 ลูกบาศก์เมตร  

9,997,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองขุ่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นลูกรังที่ช่วงฤดูฝนชำรุดเสียหายเป็น
หลุมเป็นบ่อ และชว่งฤดูแล้งเกิดฝุ่นละอองเป็น
จำนวนมาก เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจร และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ขา้ว อ้อย มันสำปะหลัง) ไปสู่ 
ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 989 คน  
และเกษตรกร 720 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

9,997,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 72/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคันคลอง
ชลประทาน 1 ซ้าย ฝั่งขวา 
หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพนางดำตก 
อำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยก่อสร้างเป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง
ชลประทาน 1 ซ้ายฝั่งขวา หมู่ที่ 1 - 5  
รวมความยาว 5,083.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  
20,332.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 1 ช่วง กม. ที่ 0+000 - 1+460 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ยาว 1,460.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 5,840.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ช่วง กม. ที่ 0+000 - 1+208 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ยาว 1,208.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4,832.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 3 ช่วง กม. ที่ 0+000 - 1+340 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ยาว 1,340.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 5,360.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 4 ช่วง กม. ที่ 0+000 - 1+075 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ยาว 1,075.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4,300.00 ตารางเมตร  
  

10,885,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
โพนางดำตก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นลูกรังที่มีสภาพขรุขระ เปน็หลุมเป็น
บ่อ และมีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก เพือ่แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร 
และการขนส่งปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการ
เกษตร (ข้าว แพะ สุกร โค กระบือ) ไปสู่ตลาดได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 5,000 คน และการจ้างแรงงานใน
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  
30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 150 วัน  
คิดเป็นเงิน 1,350,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

10,885,000 

    
 

        
 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 73/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัลท์คอนกรีตสาย 
คันคลองใหม่ - บึงระหาร 
หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยงู  
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
สายคันคลองใหม่ – บึงระหาร หมู่ที่ 4 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา  
0.05 เมตร ยาว 330.00 เมตร หรือม ี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
16,500.00 ตารางเมตร  
ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก  
กว้าง 0.10 เมตร พื้นที่ 742.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

9,830,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ห้วยงู 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต จาก
สภาพปจัจุบันที่เป็นลูกรังที่ชำรุดเสียหายเป็นเลน
โคลนในช่วงฤดูฝน และฤดูร้อนเกิดฝุ่นละออง
จำนวนมาก เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ไก่ เป็ด แพะ สุกร โค 
กระบือ) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

9,830,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 74/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายรอบ
ป่าสาธารณประโยชน ์ 
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน 
อำเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 4,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกวา่  
16,800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง 
ลูกรังปรับเกลี่ยแต่งสองข้าง กวา้งข้างละ 
0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร  
จำนวน 1,008.00 ลูกบาศก์เมตร  

11,498,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสะพานหิน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสภาพ
ปัจจุบันที่เป็นลูกรังที่ชำรุดเสียหายเป็นเลนโคลน
ในช่วงฤดูฝน และฤดูร้อนเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจร และการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันสําปะหลัง ไก่ เป็ด แพะ สุกร โค กระบือ) ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 100 คน และเกษตรกร 194 คน 
และมีการจา้งแรงงานในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จำนวน 50 คน คนละ 315 บาท  
เป็นเวลา 90 วัน คิดเป็นเงิน 1,417,500 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

11,498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 75/75 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ขุดสระกักเก็บนำ้ดงหนอง
เหน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น 
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ขุดสระกักเก็บนำ้ดงหนองเหน หมู่ที่ 6 
ขนาดปากสระกวา้ง 200.00 เมตร  
ยาว 230.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร 
ไม่น้อยกวา่ 237,337.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมขนย้ายทิ้งที่สาธารณะ  
ระยะทาง 1,000.00 เมตร 

9,890,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
หนองขุ่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดสระกกัเก็บน้ำดงหนองเหน เพือ่เพิ่มแหล่ง 
กักเก็บน้ำให้มีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค
และการทำการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย)  
ทำให้มีน้ำไว้ใช้ในการผลิตได้อยา่งน้อย 2 ครั้ง/ปี 
และผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 50 ถัง/ไร่/ครั้ง เป็น  
70 - 80 ถัง/ไร่/ครั้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
636 คน และเกษตรกร 435 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที  
  

9,890,000 

83 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ดอนแต้ - หนองกาฟัก  
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน 
อำเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายดอนแต ้- หนองกาฟัก หมู่ที่ 3  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
15,600.00 ตารางเมตร  
พร้อมตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก  
กว้าง 0.10 เมตร พื้นที่ 622.00 ตารางเมตร  

9,754,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังหมัน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก
สภาพปจัจุบันที่เป็นลูกรังที่ชำรุดเสียหายในช่วง 
ฤดูฝน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าว) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,340 คน และ
เกษตรกร 760 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 
  

9,754,000 

รวม 83 โครงการ 323,153,000  260,561,400 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวดัชัยนาท 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี  
และวิถีชวีิตชุมชน 

จ้างเหมาดำเนินการ 
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์รูปแบบสกู๊ปขา่ว
ส่งเสริมการท่องเท่ียว จำนวน 3 ชิ้นงาน 
(เส้นทางสายประวัติศาสตร์ สายบุญ และ
สายเกษตรและธรรมชาติ) และเผยแพร ่
ผ่านสื่อทีวีดิจิทัล  
2. จัดทำ News Clipping การท่องเท่ียว
จังหวัดชัยนาท จากหนังสือพิมพ์หรือ
นิตยสารหรือเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ ์
และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน ์
3. ผลิตสปอตหรือเทปบันทึกข่าว
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว และเผยแพร่
เสียงผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์  
เช่น พอดแคสต์ เป็นต้น   
4. ผลิตสารคดีสั้นเส้นทางการท่องเท่ียว 
และเผยแพร่ผ่านสื่อดจิิทัลและออนไลน์  
5. ผลิตสื่อประชาสัมพันธแ์ละ
ประชาสัมพันธ์ผา่นบิลบอร์ดในกรุงเทพฯ   
6. ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
  

5,000,000  จังหวัดชัยนาท  สำนักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ News Clipping 
ผลิตสปอตหรือเทปบันทึกข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิต
สารคดีสั้นประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ฯลฯ  
ซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน 
และความคุ้มค่า 

 
 

2 จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียว (All In One 
Solar Street Light)  
แบบเสากิ่งเด่ียว ติดต้ัง
บริเวณสนามกีฬาจังหวัด
ชัยนาท (เขาพลอง) และ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบในชุดเดียว (All In One 
Solar Street Light) แบบเสากิ่งเด่ียว 
จำนวน 105 ชุด บริเวณสนามกีฬา 
จังหวัดชัยนาท (เขาพลอง) และโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป  
ครู นักเรียน  

7,350,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ครู นกัเรียน และ
ทรัพย์สินทางราชการ จึงไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ 
ในชุดเดียว (All In One 
Solar Street Light)  
แบบเสากิ่งเด่ียว ติดต้ัง
บริเวณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียว (All In One Solar 
Street Light) แบบเสากิ่งเด่ียว (SA30W6-
X1) ขนาด 30 วัตต์ ความสูงเสาไฟ  
6.00 เมตร จำนวน 847 ชุด บริเวณถนน 
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท ซ่ึงเป็นจุดเส่ียงที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ในการสัญจรเวลากลางคืน 
  

59,290,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณที่เป็น 
จุดเสี่ยงที่อาจกอ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจรเวลากลางคืน และใช้
งบประมาณสูง จึงไม่ชัดเจนเรื่องความคุ้มค่า  
และไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
พื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

4 อำนวยความปลอดภยัและ
ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 
(ไฟฟ้าแสงสว่าง)  
สายบ้านวังเคียน -  
หนองแคใต้ ตำบลนางลือ  
อำเภอเมืองชัยนาท  
จังหวัดชัยนาท 
  

อำนวยความปลอดภยัและปรับปรุงจุดเสี่ยง
อันตรายถนนสายบ้านวังเคียน - หนองแคใต้ 
โดยติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเด่ียว  
เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร จำนวน 64 จุด 

3,481,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
นางลือ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินในการคมนาคมขนส่ง ไม่ได้แสดง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

5 ติดตั้งระบบโคมไฟถนน LED 
อัจฉริยะ พลังงานแสงอาทิตย์   

ติดต้ังระบบโคมไฟถนน LED อัจฉริยะ 
พลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่หมู่ที ่3  
และหมู่ที่ 4 ตำบลโพนางดำตก  
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วย 
1. ชุดแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า  
60 วัตต์ แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน  
ขนาดแรงดันไม่น้อยกวา่ 12 โวลต ์
2. ชุดโคมส่องสว่าง LED มีกำลังไฟร่วม  
40 วัตต์ เสาไฟสูง 6.00 เมตร โดยมีชั่วโมง
การใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง 
  

5,000,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
โพนางดำตก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีวัตถปุระสงค์หลักในเรื่อง
ความปลอดภยัต่อชวีิตและทรัพย์สินในการคมนาคม
ขนส่ง ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการทอ่งเที่ยว
และพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจชุมชนคลองวัดโพธิ ์

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดโพธิ ์
ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 1,900 เมตร 
ขยายไหล่ทางความยาว 
ไม่น้อยกวา่ 260 เมตร 
2. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อม 
ราวกันตก รวมความยาวไม่น้อยกวา่  
240 เมตร 
3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงเหล็ก 4 x 12 เมตร จำนวน 2 แห่ง 
และติดต้ังเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างโดย 
รอบคลอง และปลูกพันธุ์ไม้โดยรอบพื้นที่ 
  

14,210,000  เทศบาลเมือง 
ชัยนาท  

เทศบาลเมือง 
ชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวบริเวณ
คลองวัดโพธิ์ อาทิ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
ก่อสร้างสะพาน ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง แต่ไม่มี
รายละเอียดขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวของแหล่ง
ท่องเที่ยว อาทิ จำนวนนกัท่องเที่ยว และรายได้จาก
การท่องเท่ียวในปัจจุบัน จึงไม่ชัดเจนเรื่องความ
คุ้มค่าและความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 
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7 พัฒนาแอปพลิเคชั่น 
"ชัยนาทเกินคาดหมาย" 
แพลตฟอร์มให้ข้อมูล
ท่องเที่ยวและจอง 
สินค้าบริการ  
Development Project 
on Digital Application 
"Wow Chainat" Tourism 
and Product 
Information Platform 

1. สร้างและพัฒนา Application บน 
digital platform เพื่อให้ข้อมูลท่องเท่ียว  
ที่รองรับระบบ Andriod และ IOS แบบ  
2 ภาษา 
2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศการ
ท่องเที่ยว (Smart Tourism) 5 ข้อมูล 
ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  
สถิติ และดนตรี 
3. ทำแผนการตลาดครบวงจร จำนวน 2 
แผน - การตลาดออฟไลน์ เช่น Roadshow, 
Presstour, Billboard, ป้าย และแผ่นพับ - 
การตลาดออนไลน์ เช่น สร้าง Content, 
Influencer และซ้ือโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 
4. จัดอบรมประชาชนและผู้ประกอบการ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพ จำนวน 3 ครั้ง รวม  
500 คน - ด้านการท่องเท่ียวหลกัสูตร
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 รุ่น รุ่นละ 100 คน  
 - ด้านการตลาดหลกัสูตร Digital online 
Marketings 1 รุ่น รุ่นละ 200 คน 
 - ด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดีย 1 รุน่ 
รุ่นละ 200 คน  
** หน่วยงานจะปรับรูปแบบการจัดอบรมให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในพื้นที่ 
  

54,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการ 
จ้างเหมาพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน digital platform 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดทำแผนการ
ตลาด ฯลฯ ที่ใช้งบประมาณสูง งบประมาณ 
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร และเปน็กิจกรรม 
ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ชัยนาท หน้า 5/12 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    5. กิจกรรมคัดเลือกชุมชนท่องเท่ียว 5 แห่ง 
- จัดสัมมนา จำนวน 1 วัน รวม 200 คน  
- ลงพื้นที่ 5 ชุมชน ชุมชนละ 1 สัปดาห ์ 
- อบรม 5 ชุมชน จำนวน 1 วัน  
รวม 100 คน 
6. สร้างช่องทางการตลาด-การขายออนไลน์ 
จำนวน 5 ช่องทาง ได้แก ่Facebook, Line, 
Youtube, Application และ Application 
Partner (Shopee, Lazada เป็นต้น) 
7. จัดทำ Digital Virtual Tourism 
สนับสนุนท่องเที่ยวมิติใหม่ โดยพัฒนา 
Digital Content ด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ศาสนา และเกษตร    
- Virtual Reality (VR) สามารถเห็นสถานที่
จริงก่อนเดินทาง แบบ 360 องศา ทั้ง
สถานที่ท่องเท่ียว ทีพ่ัก หรือร้านอาหาร 
จำนวน 65 แห่ง โดยมีจุด (Spot) 1,000 จุด     
- Augmented Reality (AR) ติดต้ังจุดเล่น
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 3 มิติ ที่อยู่ในที่
เท่ียวชัยนาท 25 แห่ง โดยมจีุด (Spot)  
54 จุด 
8. ติดตามและประเมินผล (KPI) 6 เดือน 
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8 พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อตลาดชุมชนริมน้ำ และ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ตามวิถีชีวิตใหม ่
Development of 
Creative Economic for 
Riverside Community 
Market and Creative 
Tourism for New 
Normal Life 
 

1. การสร้างมาตรฐานเกณฑ์ตลาดริมแม่น้ำ
ตามกลยุทธ์การตลาดสีเขียวโดยชุมชน  
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อมูล 
และวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและ
พัฒนาตลาดให้มีมาตรฐานและศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น และปรับปรุงพัฒนาตลาด 5 แห่ง ให้
เป็นไปตามมาตรฐานตลาดสีเขียว ได้แก่ ตลาด
คุ้งสำเภา ตลาดชุมชนบ้านหนองแค วัดทรง
เสวย ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ ตลาดธรรมามูล 
และตลาดริมน้ำน้อยบ้านคลองจันทร์ โดยมี
แนวทางการใช้วัสดุอุปกรณ์จากวัสดุธรรมชาติ 
มีการจัดสรรที่นั่งรับประทานอาหารด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ มีระบบการแยกขยะ และจัดทำ
สวนแนวตั้งเพื่อเป็นจุดถ่ายภาพและเป็น
เอกลักษณ์ของตลาดมาตรฐานทั้ง 5 แห่ง  
 - จัดอบรมให้มีความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ประกอบการ เรื่องการรณรงค์การใช้ตลาด
ให้ห่างไกลโควิด เพื่อให้ผู้ประกอบการ
คำนึงถึงการให้บริการในยุคโควิด และเพื่อ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการตลาดทั้ง  
5 แห่งๆ ละไม่น้อยกว่า 60 คน 2 วัน 
 - จัดอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ
ให้เข้าใจถึงมาตรฐานและการรักษามาตรฐาน
เพื่อความยั่งยืนของตลาดทั้ง 5 แห่งๆ ละ  
ไม่น้อยกว่า 60 คน 2 วัน (หน่วยงานจะปรับ
รูปแบบการอบรมให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการสาธารณสุข
ในพื้นที่) 
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดทั้ง 5 แห่ง 
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    2. การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์บริการ
รับส่งสินค้าจากตลาดชุมชน 
 - จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ 1 
แพลตฟอร์ม ของตลาดชุมชน 5 แห่ง 
จำนวน 300 ร้านค้า พร้อมถ่ายโอนความรู้
และดูแลระบบ 6 เดือน 
3. การจัดพื้นที่บริการรับส่งสินค้าถึงบ้าน  
 - จัดทำและเผยแพร่สื่อตลาด 5 แห่ง  
(ป้าย แผ่นพับ เสียงตามสาย รถขยายเสียง) 
6 เดือน 
 - ปรับปรุงพื้นที่ตลาด 5 แห่ง (ช่องทางการ
เดินรถ ลานจอด หอ้งน้ำ ไฟส่องสวา่ง ฯลฯ) 
4. กิจกรรมภายใต้โครงการ "ชัยนาทไม่ทิ้งกัน" 
 - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์5 ตลาด โดย
ดารา/นักร้อง/ผู้มีชื่อเสียง และเผยแพรผ่่าน 
Social Media จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 
โพสต ์
 - จัดทำจุด Landmark จำนวน 10 จุด 
5. การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง 
Social Media ระยะเวลา 6 เดือน 
 - จัดทำสื่อผ่านชอ่งทางออนไลน์ 3 
แพลตฟอร์ม (Facebook Instagram Line) 
 - ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอ ด้านอาหาร
และท่องเที่ยว ผา่น Influencer  
จำนวน 6 ตอน 
 - ซ้ือพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อาท ิWongnai Youtube 
Facebook  
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  6. สร้างเส้นทางหรือวิธีการทอ่งเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 
 - จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 1 เส้นทาง 
 - อบรมเส้นทางท่องเที่ยว 3 วัน  
วันละ 50 คน 
 - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ ์ได้แก่ ชอ่งทาง
ออนไลน์ 3 แพลตฟอร์ม (อาทิ Facebook, 
Instagram, Website)/ ป้ายหรือแผ่นพบั/ 
จัดกิจกรรมเปิดเส้นทาง 1 ครั้ง 
7. การจัดทำการศึกษาประเมินผล (KPI) 
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9 พัฒนาและเพิ่มคุณค่าวัสดุ
เหลือใช้ท้องถิ่นให้เป็น 
สินค้าที่มีมูลค่าสูง 
(Chainat's Green and 
Circular Economy 
Product) 

1. สาธิตอบรมวธิีการแปรรูปวัสดุเหลือใช้
ท้องถิ่นให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง  
- จัดการอบรม อำเภอละ 1 ผลิตภัณฑ์ รวม 
8 ผลิตภัณฑ์ โดยสาธิตอบรม 5 เดือน  
เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20 คน  
รวม 320 คน  
- บันทึกกระบวนการแปรรูปพร้อมเผยแพร่
ผ่านสื่อออฟไลน์ (จัดพิมพ์ 1,000 เล่ม) และ
สื่อออนไลน์ (3 รูปแบบ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์) 
2. การเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมาตรฐานการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้  
- จัดตั้งศูนย์สาธิตและแปรรูปวัสดุเหลือใช้  
8 แห่ง ใน 8 อำเภอของจังหวัดชยันาท โดย
เช่าสถานที่/อุปกรณ์ และจา้งบุคลากร 
จำนวน 6 เดือน 
3. ทำการตลาดการขายและการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพือ่ส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้  
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกวา่ 2 ช่องทาง  
- จัดทำสือ่โฆษณา อาท ิsocial media, 
Platform และ Influencer รวม 8 
ผลิตภัณฑ์4. การติดตามประเมินผล
โครงการ (KPI) 
  

30,886,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจัดจ้าง
ที่มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าเช่าสถานที่และค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ และ
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเป็นระยะเวลา 6 เดือน  
ไม่ชัดเจนเรื่องแผนการดำเนินการหลังเสร็จสิ้น
โครงการเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 
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เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  สำรับชัยนาท  
(Chainat Gastronomy) 
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม ่
จังหวัดชัยนาทเพือ่
เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากและเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสีเขียว  
(Food Product for 
Green-Circular 
Economy) 

3. จัดตั้งศูนย์รวบรวมสาธิตและผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ประกอบด้วย  
- เช่าสถานที ่1 แห่ง ระยะเวลา 6 เดือน  
- ให้บริการยืมใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ผลิตหีบห่อและบรรจภุัณฑ์  
ระยะเวลา 5 เดือน  
- ตรวจสอบความปลอดภยัและเพิ่ม
มาตรฐานอาหารและการประกอบการ  
50 ร้านค้า 
4. ช่องทางการตลาด ไม่น้อยกวา่ 3 ชอ่งทาง 
จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 6 เดือน 
5. จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้า 
จำนวน 3 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ  
ระยะเวลา 5 เดือน 
6. สร้างศักยภาพดา้นการขนส่ง (Logistic) 
สินค้าผลิตภัณฑ์ ไปยัง 3 จุดใน
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 6 เดือน  
เดือนละ 15 เท่ียว 
7. ติดตามและประเมินผล (KPI) 6 เดือน 
  

24,763,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกจิกรรม 
การจัดตั้งศูนย์รวบรวม สาธิต และผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารใหม ่ซ่ึงมีค่าเช่าสถานที่ 6 เดือน ให้บริการ
ยืมใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 5 เดือน และค่าจ้างเหมา
บุคลากรดูแล 5 เดือน นอกจากนี้มกีารทำช่องทาง
ตลาด 3 ช่องทาง 5 เดือน จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและ
กระจายสินค้า 3 แห่งในกรุงเทพฯ 5 เดือน  
สร้างศักยภาพดา้นการขนส่ง 6 เดือน และติดตาม
ประเมินผล ซ่ึงใช้งบประมาณสูง ไม่มีความจำเป็น
เร่งด่วน และไม่ชัดเจนเรื่องแผนการดำเนินการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  ส่งเสริมเกษตรยั่งยืนด้วย
นวัตกรรมและพัฒนา 
สังคมเกษตรยุคใหม่ 

1. กิจกรรมของใหม่ชัยนาท  
 - พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 10 ผลิตภัณฑ์  
 - จัดอบรมวธิีการแปรรูปผลผลิตเกษตร  
ไม่น้อยกวา่ 10 ผลิตภัณฑ์ 20 วัน 30 คน 
 - พัฒนาออกแบบและจัดทำต้นแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์  
 - จัดอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกวา่ 
10 ผลิตภัณฑ์ 20 วัน 30 คน 
2. ปรับลดในส่วนค่าสมทบของสหกรณ์
การเกษตรสวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
จำกัด ร้อยละ 10 จำนวน 91,700 บาท 
3. การจัดทำการตลาดของใหม่ชัยนาทสู่สากล 
 - จัดทำแผนการตลาดครบวงจร จำนวน  
10 ผลิตภัณฑ์ และดูแลช่องทางขายออนไลน์ 
3 แพลตฟอร์ม 6 เดือน  
 - จัดอบรมการตลาดแก่ชาวบา้นในชุมชน 
จำนวน 15 วัน วันละ 2 คน รวม 30 คน 
4. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทาง 
Social Media ระยะเวลา 6 เดือน 
 - จัดทำสื่อผ่านชอ่งทางออนไลน์  
3 แพลตฟอร์ม อาทิ Facebook, 
Instagram, Line 
 - ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอด้านรีววิสนิค้า
ผ่าน Influencer จำนวน 6 ตอน 
 - ซ้ือพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อาท ิShopee, Youtube, 
Facebook จำนวน 1 แพคเกจ 
5. ติดตามและประเมินผล (KPI) 6 เดือน 

35,993,700  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับลดใน
ส่วนค่าสมทบของสหกรณ์การเกษตรสวนส้มโอขาว
แตงกวาชยันาทจำกัด ร้อยละ 10 จำนวน  
91,700 บาท และปรับลดกิจกรรมที่ 1 และ
กิจกรรมที่ 3-5 ทั้งกจิกรรม ที่งบประมาณส่วนใหญ่
เป็นค่าจ้างเหมาวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
ออกแบบจัดทำบรรจภุัณฑ์สำหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ 
10 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ซ่ึงใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสูงต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ และยังไม่มี 
ความชัดเจนในเร่ืองตลาดรองรับ และเป็นค่าจ้าง
เหมาสำรวจและจัดทำตลาด การประชาสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลมีเดีย ซ่ึงใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
และมีค่าจ้างดูแล 6 เดือน ซ่ึงไม่มีความชัดเจนหลัง
เสร็จสิ้นโครงการจะบริหารจัดการอยา่งไรให้ 
มีประสิทธิภาพ และไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
ฐานรากด้วยการพัฒนา
ศักยภาพทางวัฒนธรรม 
จากวิถีท้องถิ่นสู่วิถ ี 
New Normal: ตลาดสีเขียว 
ชุมชนสรรพยา 

ปรับลดค่าศึกษาดูงานทั้งหมด  
1,834,900 บาท 

1,834,900  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
สรรพยา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

  

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นค่าศึกษาดูงานที่
ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

  

รวม 9 โครงการ 283,972,000  
 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่6

จังหวัดราชบรุี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดราชบุรี 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ราชบุรี 536,187,175 130 517,509,800 93 252,625,500 37 264,884,300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 1/48 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดราชบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
 - ก่อสร้างปรับปรุงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านรางลูกนาค ซอย 1/2 
หมู่ 10 ตำบลดอนกรวย 
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านรางลูกนาค ซอย 1/2 หมู ่10  
ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี ผวิจราจร กวา้ง 4 เมตร
ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

567,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนกรวย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม พืชผกั ผลไม้ เป็นต้น 
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนในพื้นที่ตำบล
ดอนกรวย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
50 คน เกษตรกร จำนวน 50 คน และ
ผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

567,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
  - ปากทางซายราง ซอย 1  
หมู่ที่ 11 ตำบลดอนกรวย  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทาง 
ซายราง ซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลดอนกรวย  
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว  
300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร 

1,065,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนกรวย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม พืชผกั ผลไม้ เป็นต้น 
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนในพื้นที่ตำบล
ดอนกรวย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
30 คน เกษตรกร จำนวน 50 คน และ
ผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

1,065,000 

3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
  - ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองอาภรณ์  
หมู่ที่ 12 ตำบลดอนกรวย 
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
อาภรณ์ หมู่ที ่12 ตำบลดอนกรวย  
อำเภอดำเนินสะดวก ผิวจราจร  
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,500 ตารางเมตร 

2,265,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนกรวย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม พืชผกั ผลไม้ เป็นต้น 
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนในพื้นที่ตำบล
ดอนกรวย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
60 คน เกษตรกร จำนวน 50 คน และ
ผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

2,265,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 1  
ตำบลดอนกรวย  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 842 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลีย่ 
ไม่น้อยกวา่ 5,052 ตารางเมตร  

4,574,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนกรวย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม พืชผกั ผลไม้ เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 150 คน 
เกษตรกร จำนวน 60 คน และผู้ประกอบการ 
จำนวน 10 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

4,574,000 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโคกตะมั่ง 
หมู่ที่ 7 ตำบลแพงพวย 
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 
บ้านโคกตะมั่ง หมู่ที ่7 ตำบลแพงพวย 
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

1,966,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแพงพวย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม ชมพู ่ฝรั่งกิมจู  
พืชผักต่างๆ กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
จำนวน 50,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

1,966,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 6  
ตำบลแพงพวย  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
หมู่ที่ 6 ตำบลแพงพวย  
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

1,786,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแพงพวย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม ชมพู ่ฝรั่งกิมจู พืชผกั
ต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน อาทิ  
วัดนักบุญอัตนนโีอ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
จำนวน 50,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

1,786,000 

7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 3087 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ราชบุร-ี
แก้มอ้น ระหวา่ง กม. 
25+910 - กม. 27735 
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี
  

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังป้ายและ
อุปกรณ์จราจร ทางหลวงหมายเลข 3087 
ตอนควบคุม 0100 ตอน ราชบุรี-แก้มอน้ 
ระหว่าง กม. 25+910 - กม. 27+735 
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
จำนวน 2 ช่องจราจร  
กว้างช่องละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางความกวา้งข้างละ 2.00 เมตร  
เขตทางกว้างรวม 40.00 เมตร  
ระยะทาง 1.755 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานตดิตั้งป้าย
และอุปกรณ์จราจร ซ่ึงรองรับการจราจรจำนวน 
18,604 คันต่อวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา 
อ้อย มันสำปะหลัง มะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 10,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมในการดำเนินการ 

15,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวง
หมายเลข 3208 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน  
น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว 
ระหว่าง กม. 65+905 -  
กม. 68+034 ตำบลสวนผึ้ง 
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังป้ายและ
อุปกรณ์จราจร ทางหลวงหมายเลข 3208 
ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปก
ค้างคาว ระหว่าง กม. 65+905 -  
กม. 68+034 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่องจราจร  
กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางความกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร เขตทางกว้างรวม  
40.00 เมตร ระยะทาง 2.129 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานตดิตั้งป้าย
และอุปกรณ์จราจร ซ่ึงรองรับการจราจรจำนวน 
5,210 คันต่อวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย  
มันสำปะหลัง มะมว่ง รวมถึงส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชนอำเภอสวนผึ้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และนักท่องเที่ยว จำนวน 20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

15,000,000 

9 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุง
ผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธี
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บน
ทางหลวงหมายเลข 3206 
ตอนควบคุม 0200 ตอน
ห้วยศาลา -จอมบึง ระหวา่ง 
กม.65+215 - กม.67+350 
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ี 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังป้ายและ
อุปกรณ์จราจร ทางหลวงหมายเลข 3206 
ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - 
จอมบึง ระหว่าง กม.65+215 -  
กม.67+350 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่องจราจร  
กว้างช่องละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางความกวา้งข้างละ 1.00 เมตร  
เขตทางกว้างรวม 40.00 เมตร ระยะทาง 
2.135 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานตดิตั้งป้าย
และอุปกรณ์จราจร ซ่ึงรองรับการจราจรจำนวน 
6,084 คันต่อวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย  
มันสำปะหลัง ผลไม้ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมในการดำเนินการ 

15,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 6/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าที่
ทำการ องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าไก่ หมู่ที่ 3  
ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไก ่ 
หมู่ที่ 3 ตำบลปา่ไก่ ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,025 ตารางเมตร  

661,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าไก ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น ข้าวและมะพร้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จำนวน 250 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

661,000 

11 ปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์
เลย์ บริเวณถนนสายป่าไก่  
- ปากสระ หมู่ที ่3  
ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี  

ปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์  
บริเวณถนนสายป่าไก ่- ปากสระ หมู่ที ่3 
ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,380 ตารางเมตร 

666,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าไก ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
และการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ขา้วและมะพร้าว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

666,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 7/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายปากทอ่ - 
คลองขนอน ซอย 2 หมู่ที่ 4 
ตำบลวันดาว อำเภอปากทอ่ 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปากท่อ-คลองขนอน ซอย 2 หมู่ที ่4 
ตำบลวันดาว อำเภอปากทอ่ จังหวัดราชบุรี 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

1,375,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทอ่ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว มะมว่ง ผลไม้ และพืชผัก 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 300 คน  
และเกษตรกร 100 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน และ
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

1,375,000 

13 ปรับปรุงท่อเมนจ่าย
น้ำประปา HDPE  
ซอยคริสต์หฤทัย หมู่ที ่4 
ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุรี  

ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา HDPE   
โดยท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 645 เมตร  
ที่ซอยคริสต์หฤทัย หมู่ที ่4 ตำบลวัดเพลง 
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุร ี

891,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
วัดเพลง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา HDPE  
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งการเกษตรอยา่งทั่วถึง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จำนวน 1,382 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

891,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 8/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ขยายเขตประปา  
ภายในพื้นที ่หมู่ที ่2  
บ้านบางกระรี้ ตำบลจอม
ประทัด อำเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุร ี

ขยายเขตประปาโดยใช้ท่อพวีีซีขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 13.5  
จำนวน 489 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกวา่ 
1,956 เมตร ภายในพื้นที่ หมู่ที ่2  
บ้านบางกระรี้ ตำบลจอมประทัด  
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุร ี  

618,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจอมประทัด 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายเขตประปาโดยใช้ท่อพวีีซี ขนาด 3 นิ้ว 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งการเกษตร เช่น กลว้ย อ้อย พืชผัก ไม้
ประดับ อย่างทั่งถึงและเพียงพอ กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จำนวน 1,200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

618,000 

15 ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนแม่สลิ้ง 2) หมู่ที่ 1 
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนแม่สลิ้ง 2)  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

499,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สวนผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย มนัสำปะหลัง 
ข้าว และเช่ือมโยงสู่การท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จำนวน 780 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

499,800 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 9/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนเทศบาล 10) หมู่ที่ 1 
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนเทศบาล 10)  
ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 195.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 877.50 ตารางเมตร 

499,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สวนผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
และการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย มนัสำปะหลัง 
ข้าวและเชื่อมโยงสู่การท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จำนวน 780 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

499,900 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เข้าบ้านวังหิน หมู่ที่ 2  
บ้านหนองน้ำขุ่น  
ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางวังหินหมู่ที ่2 บา้นหนองน้ำขุ่น 
ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
485.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,425.00 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร   

1,492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านคา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น สับปะรด มันสำปะหลัง ยางพารา 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 740 คน  
และเกษตรกร 127 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

1,492,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ปรับปรุงทางหลวงชนบท
บริเวณย่านชุมชน รบ.1004 
แยกทางหลวงหมายเลข 4  
บ้านไร่ชาวเหนือ  
ตำบลพิกุลทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

 - งานผวิทางคอนกรีต 4,400 ตารางเมตร 
ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร พร้อม
เครื่องหมายจราจร (4,199,271 บาท) 
- งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร  
ความยาว 898 เมตร (4,300,729 บาท) 

8,500,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทราชบุรี 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวทางและวางท่อระบายนำ้  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้ รวมทั้งขนส่ง
ด้านปศุสัตว์ (หมู) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
และเกษตรกร จำนวน 4,748 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

8,500,000 

19 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
คลองรางตาแก้ว กม.8+500 
(ฝั่งขวา) หมู ่3  
ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง  
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองรางตาแก้ว  
กม.8+500 (ฝั่งขวา) พร้อมอาคารบังคับน้ำ 
ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุร ีโดย 
 - ตวัอาคารยาว 10 เมตร 
 - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2x2 เมตร  
จำนวน 2 ช่อง 
 - ถนนข้ามตัวอาคาร 
  

5,000,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ราชบุรีฝั่งซ้าย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน   เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและทอ่ระบายน้ำ  
เพื่อกักเก็บนำ้และกระจายน้ำสำหรับการเกษตร 
รวมทั้งอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
ในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จำนวน 360 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมในการดำเนินการ  
  

5,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
ถนนหมู่ที่ 9 เช่ือม หมู่ที่ 7 
ตำบลคุ้งกระถิน  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 1,440 ตารางเมตร ถนนหมู่ที่ 9  
เช่ือมหมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมอืง 
จังหวัดราชบุร ี

829,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งกระถิน 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น มะพร้าว ลื้นจี่ ส้มโอ กลว้ย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 1,800 คน 
เกษตรกร จำนวน 1,800 คน และผู้ประกอบการ 
จำนวน 470 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

829,000 

21 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
คลองฝรั่ง กม.5+000 (ฝั่ง
ซ้าย) หมู ่1 ตำบลพกิุลทอง 
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองฝรั่ง กม.5+000 
(ฝั่งซ้าย) พร้อมอาคารบังคับน้ำ ตำบลพกิุล
ทอง อำเภอเมืองราชบุร ีโดย  
- ตัวอาคารยาว 10 เมตร  
- เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2x2 เมตร 
จำนวน 2 ช่อง 
 - ถนนข้ามตัวอาคาร 

5,000,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 

ราชบุร ี
ฝั่งซ้าย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและทอ่ลอดถนน  
(ท่อระบายนำ้) เพือ่กักเกบ็น้ำและกระจายน้ำ
สำหรับการเกษตร รวมทั้งอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ถึงในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรจำนวน 350 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

5,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ปรับปรุงถนนด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ML หมู่ที่ 2 
ตำบลคุ้งกระถิน เช่ือม 
หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน 
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 
4,500 ตารางเมตร บริเวณถนนสาย ML  
หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งกระถิน เช่ือมหมู่ที่ 1  
ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

2,240,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งกระถิน 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น มะพร้าว ลื้นจี ่ส้มโอ กล้วย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 1,500 คน 
เกษตรกร จำนวน 1,500 คน และผู้ประกอบการ 
จำนวน 270 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

2,240,000 

23 ซ่อมแซมถนนผิวจราจร 
Overlay ด้วยยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง
บางสองร้อยหาดขี้นก  
หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที ่4  
ตำบลหนองกลางนา  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม (Overlay) โดยเสริม
ผิวด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองบางสองร้อยหาดขี้นก หมู่ที่ 7 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลางนา  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี 
ระหว่าง กม.0+000 - กม. 0+950  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 950 .00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน 
ไม่น้อยกวา่ 3,800 ตารางเมตร  

1,385,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกลางนา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวถนนด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว อ้อย ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง 
มะเขือเทศ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จำนวน 250 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

1,385,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 13/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนน
ทางหลวงชนบท สาย  
กจ.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 3209 -  
บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) 
ตำบลเกาะพลบัพลา  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED  
ขนาด 120 วัตต์ (กิ่งเดี่ยว) เสาสูง 9.00 เมตร 
ถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004  
แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บา้นไร่โคก 
(ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 186 ชุด 
พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก 

7,800,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทราชบุรี 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED จำนวน 186 ชุด 
เพื่อความปลอดภัยในแหล่งชุมชน เช่น ชุมชนวัง
มะนาว ตลาดนัดบ้านธรรมนิตร และตลาดนัดปาก
ช่อง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 9,084 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

7,800,000 

25 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนน
ทางหลวงชนบท  สาย  
รบ.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 3206 -  
บ้านทุ่งหลวง ตำบลหนอง
กระทุ่ม อำเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุร ี

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED  
ขนาด 120 วัตต์ (กิ่งเดี่ยว) เสาสูง 9.00 เมตร 
ถนนทางหลวงชนบท สาย รบ.4013  
แยกทางหลวงหมายเลข 3206 -  
บ้านทุ่งหลวง ตำบลหนองกระทุ่ม  
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี  
จำนวน 130 ชุด พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
จำนวน 2 ลูก 

5,350,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทราชบุรี 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED  
จำนวน 130 ชุด เพื่อความปลอดภยัในแหล่งชุมชน 
เช่น ชุมชนบ้านทุ่งหลวง โรงงานอุตสาหกรรม 
สถานีตำรวจทุ่งหลวง และโรงเรียนทุ่งหลวง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 5,889 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

5,350,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 14/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนน
ทางหลวงชนบท  สาย  
รบ.4025 แยกทางหลวง
หมายเลข 3208 -  
บ้านด่านทับตะโก  
ตำบลป่าหวาย  
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED  
ขนาด 120 วัตต์ (กิ่งเด่ียว)  
เสาสูง 9.00 เมตร ถนนทางหลวงชนบท  
สาย รบ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 
3208 - บ้านด่านทับตะโก ตำบลปา่หวาย 
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี  
จำนวน 100 ชุด พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก 

4,170,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวง 
ชนบทราชบุรี 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED จำนวน 100 ชุด 
เพื่อความปลอดภัยในแหล่งชุมชน เช่น โรงเรียนวัด
บ้านหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย 
และตลาดนัดป่าหวาย กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน  
จำนวน 5,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
  

4,170,000 

27 ขุดลอกฝายทดนำ้ 
หนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี  
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

ขุดลอกฝายทดนำ้โดยรถขุด กว้าง 42 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก 2.5 เมตร เพิ่มพื้นที ่
เก็บน้ำ 21,000.00 ลูกบาศก์เมตร  
ปริมาณดิน 13,590.00 ลูกบาศก์เมตร  
บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี  
อำเภอสวนผึ้ง 

480,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการชลประทาน
ราชบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกฝายทดน้ำหนองตาดั้ง เพื่อเพิ่มปริมาณ
กักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภค 
และบริโภคอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 
820 ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 21,050 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 320 คน (57 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

480,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 15/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ขุดลอกฝายทดนำ้บ้านบ่อหวี  
ตำบลตะนาวศรี  
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

ขุดลอกฝายทดนำ้โดยรถขุด กว้าง 34 เมตร  
ยาว 200 เมตร ลึก 2.5 เมตร เพิ่มพื้นทีเ่ก็บ
น้ำ 17,000.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดิน 
1,090.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านหว้ยบ่อหวี 
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง 

480,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการชลประทาน
ราชบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกฝายทดน้ำบ้านบอ่หวี เพื่อเพิม่ปริมาณ
กักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอในฤดูแล้ง เดิมมีปรมิาณน้ำ 
6,260 ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 15,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 25 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน ์
จำนวน 200 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที   

480,000 

29 ขุดลอกฝายทดนำ้พุเหม็น  
ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุร ี

ขุดลอกฝายทดนำ้โดยรถขุด กว้าง 30 เมตร  
ยาว 200 เมตร ลึก 2.5 เมตร เพิ่มพื้นทีเ่ก็บ
น้ำ 15,000.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดิน 
1,100.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านพุเหม็น  
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง 

490,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการชลประทาน
ราชบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกฝายทดน้ำพุเหม็น เพื่อเพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอในฤดูแล้ง เดิมมีปรมิาณน้ำ 
6,000 ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 15,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 30 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 16/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ขุดลอกฝายทดนำ้บ่อคลึง 
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี

ขุดลอกฝายทดนำ้โดยรถขุด กว้าง 30 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก 2.5 เมตร เพิ่มพื้นทีเ่ก็บ
น้ำ 15,000.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดิน 
1,080.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านบอ่คลึง  
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง 

478,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการชลประทาน
ราชบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกฝายทดน้ำบ่อคลึง เพื่อเพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอในฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
เกษตรกรและประชาชน จำนวน 40 ครวัเรือน  
และเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ 13,530 ลูกบาศก์เมตร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

478,000 

31 ขุดลอกฝายทดนำ้บ้านใหม ่ 
ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุร ี

ขุดลอกฝายทดนำ้โดยรถขุด กว้าง 40 เมตร  
ยาว 200 เมตร ลึก 1.7 เมตร เพิ่มพื้นทีเ่ก็บ
น้ำ 13,600.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดิน 
1,130.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านใหม ่ 
ตำบลบ้านคา  อำเภอบา้นคา 

500,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการชลประทาน
ราชบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกฝายทดน้ำบ้านใหม ่เพื่อเพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอในฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
เกษตรกรและประชาชน จำนวน 70 ครวัเรือน  
เพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ 14,153 ลูกบาศก์เมตร  
และพื้นที่ได้รับประโยชน ์500 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที 
  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 17/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ขุดลอกฝายทดนำ้บ้านคา  
ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุร ี

ขุดลอกฝายทดนำ้โดยรถขุด กว้าง 40 เมตร  
ยาว 200 เมตร ลึก 1.6 เมตร เพิ่มพื้นทีเ่ก็บ
น้ำ 12,800.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดิน 
1,260.00 ลูกบาศก์เมตร บ้านคา  
ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา 

500,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการชลประทาน
ราชบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกฝายทดน้ำบ้านคา เพื่อเพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอในฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
เกษตรกรและประชาชน จำนวน 120 ครัวเรือน 
เพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ 14,100 ลูกบาศก์เมตร และพื้นที่
ได้รับประโยชน์ 700 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

500,000 

33 จ้างเหมาขุดลอกคลองโดย
รถขุด ขุดลอกคลองซุ่นเฮง 
ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนิน
สะดวกจังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองชุ่นเฮง ตำบลดอนไผ่ 
อำเภอดำเนินสะดวก โดยรถขุด  
จำนวน 1 แห่ง จาก กม. 0+000 ถึง  
กม. 2+100 กว้าง 2 เมตร ลึก 1.2 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง  
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 11,200.00  
ลูกบาศก์เมตร 

406,700 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองชุ่นเฮง เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร รวมทั้งการอปุโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 6,000 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 120 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

406,700 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 18/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด ขุดลอกคลอง 
หลักหก ตำบลศรีสุราษฎร ์
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองหลักหก  
ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง จาก กม. 0+000 
ถึง กม. 2+180 กวา้ง 2 เมตร ลึก 1.2 เมตร 
ยาว 2,180 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง  
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 11,600.00  
ลูกบาศก์เมตร 

421,200 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองหลักหก เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร รวมทั้งการอปุโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 6,000 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

421,200 

35 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด ขุดลอกคลอง 
ฮวดเฮง ตำบลศรีสุราษฎร์ 
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองฮวดเฮง  
ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง จาก กม. 0+000 
ถึง กม. 2+140 กวา้ง 2 เมตร ลึก 1.2 เมตร 
ยาว 2,140 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง 
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 11,300.00  
ลูกบาศก์เมตร 

410,300 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองฮวดเฮง เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร รวมทั้งการอปุโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 6,000 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

410,300 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 19/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด ขุดลอกคลอง 
พันเละ ตำบลศรีสุราษฎร์ 
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองพันเละ  
ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง จาก กม. 0+000 
ถึง กม. 2+000 กวา้ง 2 เมตร ลึก 1.2 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง  
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 10,600.00  
ลูกบาศก์เมตร 

384,900 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองพันเละ เพือ่เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร รวมทั้งการอปุโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 6,000 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

384,900 

37 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด คลองตาหลวง 
ตำบลศรีสุราษฎร์  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองตาหลวง  
ตำบลศรีสุราษฎร์อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง กม. 0+000  
ถึง กม.1+470 กว้าง 3 เมตร ลึก 1.2 เมตร 
ยาว 1,470 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง  
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 9,400.00  
ลูกบาศก์เมตร 

341,300 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองตาหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บ
น้ำสำหรับการเกษตร และการอปุโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 6,000 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

341,300 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 20/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด คลองสังกะสี 
ตำบลศรีสุราษฎร์  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองสังกะสี  
ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง กม. 0+000  
ถึง กม. 2+300 กวา้ง 2 เมตร ลึก 1 เมตร  
ยาว 2,300 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง  
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 9,200.00  
ลูกบาศก์เมตร 

334,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองสังกะสี เพือ่เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร รวมทั้งการอปุโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 6,000 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

334,000 

39 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด คลองต้ัวฮ่ำ  
ตำบลขุนพิทักษ ์ 
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองต้ัวฮ่ำ  
ตำบลขุนพิทักษ ์อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง กม. 0+000 ถึง 
กม. 1+300 กว้าง 2 เมตร ลึก 1.3 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง  
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 7,800.00  
ลูกบาศก์เมตร 

283,200 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองต้ัวฮ่ำ เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร รวมทั้งการอปุโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 6,000 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

283,200 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 21/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด คลองรางห้าตำลึง 
ตำบลดอนไผ่  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองรางห้าตำลึง  
ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง กม. 0+000  
ถึง กม. 2+300 กวา้ง 2 เมตร   
ลึก 1.2 เมตร ยาว 2,300 เมตร  
ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ 
12,200.00 ลูกบาศก์เมตร 

443,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองรางห้าตำลึง เพื่อเพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอในฤดูแล้ง เดิมมีปรมิาณน้ำ 
6,000 ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

443,000 

41 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด คลองศรีสุราษฎร์ 
ตำบลศรีสุราษฎร์  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์  
ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 2+000 กว้าง 3 เมตร ลึก 1.2 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง 
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 13,000.00  
ลูกบาศก์เมตร 

472,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ เพือ่เพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอในฤดูแล้ง เดิมมีปรมิาณน้ำ 
6,000 ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

472,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 22/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด คลองดอนมะโนรา 
ตำบลดอนไผ่  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองมะโนรา ตำบลดอนไผ่ 
อำเภอดำเนินสะดวก โดยรถขุด  
จำนวน 1 แห่ง กม. 0+000 ถึง กม. 5+500 
กว้าง 2 เมตร  ลึก 0.7 เมตร ยาว 5,500 
เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง เพิ่มปริมาณเก็บ
กักน้ำ 12,500.00 ลูกบาศก์เมตร 

453,900 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองดอนมะโนรา เพือ่เพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอในฤดูแล้ง เดิมมีปรมิาณน้ำ 
5,000 ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

453,900 

43 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด คลองขุนพิทกัษ์ 
ตำบลตาหลวง  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองขุนพิทกัษ์  
ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง กม. 0+000 ถึง 
กม. 7+000 กว้าง 2 เมตร  ลึก 0.6 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง  
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 13,500.00  
ลูกบาศก์เมตร 

490,200 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองขุนพิทกัษ์ เพือ่เพิ่มปรมิาณกักเก็บ
น้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 3,000 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที   
  

490,200 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 23/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด คลองหนองปลา
เล็ก ตำบลขุนพิทกัษ์  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองหนองปลาเล็ก  
ตำบลขุนพิทักษ ์อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง กม. 0+000 ถึง 
กม. 2+400 กว้าง 2 เมตร ลึก 1.2 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง  
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 13,000.00  
ลูกบาศก์เมตร 

472,000 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองหนองปลาเล็ก เพื่อเพิม่ปริมาณกัก
เก็บน้ำสำหรับการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอในฤดูแล้ง เดิมมีปรมิาณน้ำ 
3,000 ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

472,000 

45 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 
โดยรถขุด คลองสะเดา 
ตำบลขุนพิทักษ ์ 
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

จ้างเหมาขุดลอกคลองสะเดา  
ตำบลขุนพิทักษ ์อำเภอดำเนินสะดวก  
โดยรถขุด จำนวน 1 แห่ง กม. 0+000 ถึง 
กม. 1+100 กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร ดินทิ้งทั้งสองฝ่ังคลอง  
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 4,500.00  
ลูกบาศก์เมตร 

163,400 จังหวัดราชบุร ี โครงการส่งน้ำ 
และบำรุงรักษา 
ดำเนินสะดวก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองสะเดา เพือ่เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร รวมทั้งการอปุโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 3,000 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและ
ประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

163,400 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 24/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเพื่อ
เพิ่มรายได้ พื้นที่ดำเนินการ 
6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง 
วัดเพลง ปากทอ่ จอมบึง 
สวนผึ้ง และบ้านคา 

- จัดอบรมวิธกีารเลี้ยงชันโรงให้กับเกษตรกร
ที่สนใจ จำนวน 120 ราย โดยแบ่งการอบรม
เป็น 6 กลุ่มๆ ละ 20 คน (3 ชัว่โมงต่อกลุ่ม) 
(100,800 บาท) 
- จัดวัสดุทางการเกษตรสำหรับเลีย้งชันโรง 
เช่น โรงเล้ียงชันโรง ตัวอ่อนของชันโรง 
(360,000 บาท) 
 - ติดตามการดำเนินงาน และให้คำปรึกษา
แก่เกษตรกร (6,000 บาท) 

466,800 จังหวัดราชบุร ี สำนักงานเกษตร 
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร โดยอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับการเลี้ยงชันโรง  
เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 120 คน  
ซ่ึงเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 3,000 บาทต่อป ี
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
และมีความหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที     
  

466,800 

47 ปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วย 
ท่าเคย บ้านวังน้ำเขียว  
หมู่ที่ 2 ตำบลทา่เคย อำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

ขุดลอกคลองขนาดความกวา้งก้นเฉลี่ย 
8.00 - 35.00 เมตร ความยาว 1,120 เมตร 
ความลึกขุดลอก 1.00 - 1.50 เมตร  
พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง  
ในพื้นที่ ลำหว้ยท่าเคย บ้านวังน้ำเขียว  
หมู่ที่ 2 ตำบลทา่เคย อำเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุร ี 

1,644,000 จังหวัดราชบุร ี สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 7 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดลอกพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้ำสำหรับการเกษตร การอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอในฤดแูล้ง เดิมมีปริมาณน้ำ 12,000  
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดมีปริมาณน้ำ 45,500 
ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
จำนวน 440 คนและประชาชน จำนวน 107 คน 
และพื้นที่ได้รับประโยชน ์50 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

1,644,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 25/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย 
ท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี 
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

- ขุดลอกตะกอนเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพเก็บ
กักน้ำ ความกว้าง 10.00 - 15.00 เมตร 
ความยาว 400.00 เมตร ความลึก 1.00 - 
3.00 เมตร เพิ่มปริมาณการกักเก็บนำ้ 
25,000.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินทิ้ง 
5,120.00 ลูกบาศก์เมตร 
- งานป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเรยีง
ด้วยแกเบียน สูง 3.00 เมตร  
ความยาว 80.00 เมตร ในพื้นที่บ้านทา่
มะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี

2,305,000 จังหวัดราชบุร ี สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 7 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแบบ
เรียงด้วยแกเบยีน เพื่อเพิ่มปริมาณกักเกบ็น้ำสำหรับ
การเกษตร การอุปโภคและบริโภคอยา่งเพียงพอ 
ในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
จำนวน 206 คน และประชาชน จำนวน 815 คน 
เพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ 25,000 ลูกบาศก์เมตร และพื้นที่
ได้รบัประโยชน์ 1,200 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

2,305,000 

49 ปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี 
บ้านพุหิน หมู่ที่ 13  
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงคันดินถม ตลิ่งด้านข้างที่พังทลาย 
และปรับปรุงงานเรียงหินยาแนว พื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 20 ตารางเมตร เพิ่มปริมาณ 
การกักเกบ็น้ำ 25,000.00 ลูกบาศก์เมตร 
บ้านพุหิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านบึง  
อำเภอบา้นคา จังหวัดราชบุร ี

188,000 จังหวัดราชบุร ี สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 7 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงคันดินบริเวณตลิ่งและปรับปรุงงาน
เรียงหิน เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำสำหรับ
การเกษตร การอุปโภคและบริโภคอยา่งเพียงพอ 
ในฤดูแล้ง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียน
ของน้ำ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
จำนวน 475 คน และประชาชน จำนวน 120 คน 
เพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ 25,000 ลูกบาศก์เมตร และพื้นที่
ได้รับประโยชน์ 750 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที   
  

188,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 26/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น
ลำภาช ีบ้านทา่มะขาม 
ตำบลตะนาวศรี  
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

- ขุดลอกตะกอนเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพ 
เก็บกักน้ำ ความกวา้ง 25.00 - 50.00 เมตร 
ความยาว 225.00 เมตร  
ความลึก 0.50 - 1.50 เมตร  
- ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้วยหินเรียง 
ในกล่องลวดตาข่าย ความยาว 225 เมตร 
เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ 25,000.00 
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินจากการขุดลอก 
21,040.00 ลูกบาศก์เมตร ฝายนำ้ล้นลำภาชี 
บ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี  
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

4,644,000 จังหวัดราชบุร ี สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค7 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้วยหินเรียง
ในกล่องลวดตาข่าย เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร การอปุโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง รวมทั้งเพิ่มประสิทธภิาพ 
ในการไหลเวียนของน้ำและลดการสูญเสียพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 206 คน  
และประชาชน จำนวน 815 คน เพิ่มพืน้ที่เก็บน้ำ 
25,000 ลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
1,200 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที  
  

4,644,000 

51 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ "อุทยานหินเขางู" 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน ตำบลเกาะพลับพลา 
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

- ก่อสรา้งอาคารร้านค้าชุมชน เพือ่ส่งเสริม
การท่องเท่ียว จำนวน 70 หลัง ขนาดพืน้ที่
อาคาร 6.25 ตารางเมตร งบประมาณ 
86,300 บาท/หลัง รวม 6,041,000 บาท 
- ค่าเช่ือมต่อไฟฟา้ปักเสาพาดสาย 
งบประมาณ 10,000 บาท 
- งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 54,000 บาท 

6,105,000 จังหวัดราชบุร ี สำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมือง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ 
และการค้า โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ
ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน จำนวน 70 หลัง  
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนที่สำคัญของจังหวัด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและผู้ประกอบการ
จำนวน 8,000 ราย สามารถเพิ่มรายได้  
2,520 บาท/คน/เดือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการ
ได้ทันที 

6,105,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์โดยวิธีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์บนทางหลวง
หมายเลข 3090  
ตอนควบคุม 0100 ตอน
บ้านเลือก - หนองตากยา 
ระหว่างกม. 38+840 -  
กม. 41+086 ตำบลหนอง
กวาง อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุร ี
  

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังป้ายและ
อุปกรณ์จราจร ทางหลวงหมายเลข 3090 
ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเลือก -  
หนองตากยา ระหว่าง กม. 38+840 -  
กม. 41+086 ตำบลหนองกวาง  
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางความกวา้งข้างละ 1.00 เมตร  
เขตทางกว้างรวม 40.00 เมตร  
ระยะทาง 2.246 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานตดิตั้งป้าย
และอุปกรณ์จราจร ซ่ึงรองรับการจราจรจำนวน 
17,945 คันต่อวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว กลว้ย 
มะม่วง มะนาว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง 10,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 

15,000,000 

53 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวง
หมายเลข 3206  
ตอนควบคุม 0200  
ตอนห้วยศาลา - จอมบึง 
ระหว่าง กม. 41+425 -  
กม. 43+580 ตำบลยางหัก 
อำเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบุร ี
  

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังป้ายและ
อุปกรณ์จราจรบนทางหลวงหมายเลข 3206 
ตอนควบคุม 0200 ตอน หว้ยศาลา -  
จอมบึง ระหว่าง กม. 41+425 -  
กม. 43+580 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่องจราจร  
กว้างช่องละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร  
เขตทางกว้างรวม 30.00 เมตร  
ระยะทาง 2.155 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานตดิตั้งป้าย
และอุปกรณ์จราจร ซ่ึงรองรับการจราจร จำนวน 
1,284 คันต่อวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว 
สับปะรด ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 15,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 

15,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพาะ
เห็ดชุมชนสารพัดเห็ด 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน
สารพัดเห็ดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
จำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 60 คน ดังนี้  
1) กลุ่มเรียนรู้ของชุมชนตำบลบ้านโป่ง  
2) กลุ่มเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 1 
3) กลุ่มเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 2 
4) กลุ่มเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 3 
กิจกรรม- จัดอบรมการเพาะเห็ดหลายชนิด 
เช่นเห็ดฟาง เห็ดภูฎาน เห็ดโคนญี่ปุ่น 
จำนวน 4 รุน่ๆ ละ 60 คน ระยะวลา 4 วัน 
เป็นเงิน 70,000 บาท  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ค่าก้อนเห็ด  
6,000 ก้อน เป็นเงิน 60,000 บาท และ 
ค่าจัดทำโรงเห็ด 2x6 เมตร 4 โรงเรือน  
เป็นเงิน 80,000 บาท  
 - ศึกษาดูงานฟาร์มมั่งมีกลุ่มวิสาหกิจชมุชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตลิ่งแดง/ชุมชน
สารพัดเห็ด เป็นเงิน 31,000 บาท 

241,000 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร โดยการอบรมการ
เพาะเห็ดและจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อพัฒนา
อาชีพให้กบัประชาชน นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีใหก้ับนักเรียน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 60 คน 
นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 190 คน สามารถ
เพิ่มรายได้ 144,000 บาท/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มมั่งมีกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบา้นตลิ่งแดง/
ชุมชนสารพัดเห็ด เป็นเงิน 31,000 บาท  
เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วน
ในการดำเนินการ คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 210,000 บาท 
  

210,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ฝึกอาชีพอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม ฝึกอบรมอาชพีตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 
โดยการส่งเสริมและพัฒนาทกัษะฝีมือ
แรงงานในกลุ่มชุมชน บ้านแกว้สมุนไพร 
ตำบลประสาทสิทธิ ์อำเภอดำเนินสะดวก 
จำนวน 90 คน โดยแบ่งเป็นการอบรม
จำนวน 2 รุ่น รุ่นๆ ละ 45 คน จำนวน 4 วัน  
ประกอบดว้ยกลุ่มอาชีพ 4 กลุ่ม 
1) กลุ่มงานอาชีพแชมพูมะกรูด  
2) กลุ่มงานอาชีพยาหม่องไพล  
3) กลุ่มงานอาชีพชามะเขือพวง  
4) กลุ่มงานอาชีพทำสปาเกลอื ฝึกอบรม 
ให้ความรู้และสาธิตวธิีทำโดยวิทยากร  
จำนวน 4 วัน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมอบรม (36,000 บาท) ค่าวิทยากร 
(57,600 บาท) ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 
20,000 บาท (5,000 บาท/หลักสูตร)  
และมีค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าเครื่องเขียน 
และอื่นๆ ประมาณ 10,400 บาท 
  

160,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ประสาทสิทธิ ์

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
โดยฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้ ใน 4 หลักสูตร ประกอบดว้ย 
แชมพูมะกรูด ยาหม่องไพล ชามะเขือ่มว่ง เกลือ 
สปาเท้า กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนในตำบล
ประสาทสิทธิ์ จำนวน 90 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที  

160,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 30/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ปรับปรุงท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) 
ประปา PVC ความยาว 500 
เมตร บริเวณชุมชน  
บ้านคลองเจริญชัย  
(คลองเจริญราษฎร์) หมู่ที่ 4 
ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว้ ความยาว 
500 เมตร บริเวณชุมชนบ้านคลองเจริญชัย 
(คลองเจริญราษฏร์) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไผ่ 
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

495,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ศรีดอนไผ่ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) เพือ่แก้ไขและ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  
มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม  
เช่น มะพร้าว มะนาว และผลไม้ กลุ่มเปา้หมาย 
เป็นประชาชน จำนวน 250 คน (100 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

495,900 

57 ขุดลอกคลองตาลักษณ์  
หมู่ที่ 6 ตำบลทา่นัด  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  

ขุดลอกคลองมีขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร  
ยาว 2,285 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  

285,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่านัด 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่แก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน ให้มีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร เช่น ปลกูพืชผักและ
ผลไม้ กล้วย มะละกอ มะพร้าว กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน จำนวน 6,983 คน เกษตรกร จำนวน 
2,000 ครัวเรือน และผู้ประกอบการ จำนวน  
125 ราย เพิ่มพื้นที่เก็บนำ้ 13,710 ลูกบาศก์เมตร  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

285,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 31/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ขุดลอกคลองโรงเรียน  
หมู่ที่ 7 ตำบลทา่นัด  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  

ขุดลอกคลองมีขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร  
ยาว 2,105 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

265,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่านัด 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่แก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน ให้มีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร อาทิ มะพร้าว  
และผลไม้ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
6,983 คน เกษตรกร จำนวน 2,000 ครัวเรือนและ
ผู้ประกอบการ จำนวน 125 ราย เพิ่มพืน้ที่เก็บน้ำ 
12,630 ลูกบาศก์เมตร  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

265,000 

59 ขุดลอกคลองวัดหลักหก  
หมู่ที่ 7 ตำบลทา่นัด  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  

ขุดลอกคลองมีขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร  
ยาว 2,150 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

277,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่านัด 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่แก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน ให้มีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร อาทิ มะพร้าว  
และผลไม้ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
6,983 คน เกษตรกร จำนวน 2,000 ครัวเรือน 
ผู้ประกอบการ จำนวน 125 ราย เพิ่มพืน้ที่เก็บน้ำ 
12,900 ลูกบาศก์เมตร  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

277,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 32/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ขุดลอกคลองวัดอุบล  
หมู่ที่ 8 ตำบลทา่นัด  
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

ขุดลอกคลองมีขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร  
ยาว 2,530 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

314,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่านัด 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่แก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน ให้มีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร เช่น มะพร้าว  
และผลไม้ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 
6,983 คน เกษตรกร จำนวน 2,000 ครัวเรือน และ
ผู้ประกอบการ จำนวน 125 ราย เพิ่มพืน้ที่เก็บน้ำ 
15,180 ลูกบาศก์เมตร  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที  
  

314,000 

61 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3  
ซอย 2 ตำบลขุนพิทักษ ์
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ซอย 2 ตำบลขุนพิทกัษ ์
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

1,385,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนพิทักษ ์

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ชมพู่ ฝรั่ง มะมว่ง องุ่น 
ละมุด แกว้มังกร มะพรา้ว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 600 คน (200 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที  

1,385,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 33/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (เสริมผิวจราจร) 
บริเวณทางเข้า วัดโพธิ์สาม
เรือน หมู่ที่ 3 ตำบลสาม
เรือน อำเภอเมืองราชบุร ี
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(เสริมผิวจราจร) บริเวณทางเข้าวัดโพธิ์สาม
เรือน หมู่ที่ 3 ตำบลสามเรือน อำเภอเมอืง
ราชบุร ีจังหวัดราชบุรี กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร 

2,148,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสามเรือน 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
(เสริมผิวจราจร) เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย  
มันสำปะหลัง ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จำนวน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

2,148,000 

63 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 
33 หมู่ที่ 9 ตำบลดอน
กระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพกับริเวณซอยเทศบาล
กระจับ 33 โดยทำการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพกัไม่น้อยกว่า 
400.00 เมตร บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 
33 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกระเบื้อง  
อำเภอบา้นโป่ง จังหวัดราชบุร ี

2,190,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลกระจับ 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อแก้ปัญหาน้ำทว่มและป้องกันความเสียหายของ
บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของชมุชน  
และเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จำนวน 15,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

2,190,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 34/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบแอสฟัสท ์
ติกคอนกรีต สายโรงเรียน
บ้านดอนไม้ลาย หมู่ที่ 7 
ตำบลเขาขลุง-สุดเขต
เช่ือมต่อ ตำบลเตาปูน 
อำเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 645.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 3,870.00 
ตารางเมตร บริเวณถนนสายโรงเรียนบ้าน
ดอนไม้ลาย หมู่ที ่7 ตำบลเขาขลุง-สุดเขต
เช่ือมต่อตำบลเตาปูน อำเภอบ้านโพธาราม  
จังหวัดราชบุร ี

2,212,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาขลุง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น  ข้าว กล้วย 
มะม่วง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
850 คน และเกษตรกร จำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

2,212,000 

65 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โอเวอร์เลย์) สายเลียบ
คลองชลประทาน 6R  
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลชำแระ  
อำเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 4,500.00 ตารางเมตร  
บริเวณถนน สายเลียบคลองชลประทาน  
6R ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลชำแระ  
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

1,548,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลชำแระ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและ 
การขนส่งสินค้าเกษตรเช่น ข้าว กลว้ย มะม่วง  
และพืชผัก กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
จำนวน 1,911 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

1,548,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 35/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนน 
พรหมนิมิตร หมู่ที่ 5  
ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณถนนพรหมนิมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไก่ 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 870 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,480 ตารางเมตร 

1,560,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าไก ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและมะพรา้ว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จำนวน 400 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที  
  

1,560,000 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านปลายคลองเล็ก  
ตำบลจอมประทัด  
อำเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุรี  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 765 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,060.00  
ตารางเมตร บ้านนางเฉื่อยถึงบา้นนายนคิม 
หมู่ที่ 5 จอมประทัด อำเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุร ี

1,614,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจอมประทัด 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็น
เส้นทางในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จำนวน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

1,614,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 36/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยเทศบาล
กระจับ 9 ถึงซอยเทศบาล
กระจับ 11/1 พรอ้ม
ปรับปรุงฝาบ่อพัก หมู่ที่ 10  
ตำบลหนองอ้อ  
อำเภอบา้นโป่ง  
จังหวัดราชบุร ี

ทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เดิมเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 915 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 4,868 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
ความยาวรวมบอ่พักไม่น้อยกว่า 365.00 
เมตร และก่อสร้างท่อระบายนำ้คอนกรตี
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ความยาวรวมบอ่พักไม่น้อยกว่า 
550.00 เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก
จำนวน 66 ฝา บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 
9 ถึงซอยเทศบาลกระจับ 11/1 หมู่ที่ 10 
ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุร ี
  

9,640,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
กระจับ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงโครงสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
และปรับปรุงฝาบ่อพกั เพื่ออำนวยความสะดวก 
ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย
และข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
และเกษตรกร จำนวน 20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
 
  

9,640,000 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยเทศบาล
กระจับ 29 พร้อมปรับปรุง 
ฝาบ่อพัก หมู่ที ่4  
ตำบลดอนกระเบื้อง  
อำเภอบา้นโป่ง  
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 3,893 ตารางเมตร  
พร้อมก่อสร้างท่อระบายนำ้คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร ความยาวรวมบอ่พักไม่น้อยกว่า 
120.00 เมตร และปรับปรุงฝาบ่อพัก 
จำนวน 44 ฝา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง 
อำเภอบา้นโป่ง จังหวัดราชบุร ี

4,070,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
กระจับ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุง
ฝาบ่อพัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อยและข้าวโพด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จำนวน 20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
   

4,070,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 37/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
ลาดยางแบบแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต ถนนสายเขาขลุง 
เตาปูน หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 16, 
หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขลุง 
อำเภอบา้นโป่ง  
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 5,055.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไม่นอ้ย
กว่า 30,330 ตารางเมตร บริเวณถนนสาย
เขาขลุงเตาปูน หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 4 
ตำบลเขาขลุง อำเภอบา้นโป่ง จังหวัดราชบุรี 

9,303,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาขลุง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพือ่อำนวยความสะดวกใน
การเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย 
กล้วย ขนุน มะนาว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จำนวน 2,000 คน และเกษตรกร จำนวน 60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที  

9,303,000 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโป่งเก้งล็อค 
1 หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเก้ง 
ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโป่งเก้งล็อค 1 หมู่ที ่12 บ้านโป่งเกง้ 
ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 2,250 ตารางเมตร  

1,246,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าเคย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น อ้อย ขา้ว มันสำปะหลัง สับปะรด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 900 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ 
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

1,246,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 38/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโป่งยบุ  
หมู่ที่ 6 บ้านทา่เคย  
ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโป่งยบุ หมู่ที ่6 บ้านทา่เคย  
ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 995.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 4,975 ตารางเมตร  

3,135,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าเคย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น อ้อย ขา้ว มันสำปะหลัง สับปะรด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 900 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที  
  

3,135,000 

73 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหนองปล้อง - กม.9  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองปล้อง  
ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหนองปล้อง กม.9 หมู่ที่ 5  
บ้านหนองปล้อง ตำบลบ้านคา  
อำเภอบา้นคา จังหวัดราชบุร ี 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,700 
ตารางเมตร  

3,065,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านคา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่อำนวยความสะดวก
ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ผักกาดหวั สับปะรด มันสำปะหลัง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จำนวน 607 คน (217 ครัวเรือน) 
และเกษตรกร จำนวน 132 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

3,065,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 39/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
หัวสนาม หมู่ที่ 4  
ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณถนนสายหวัสนาม หมู่ที่ 4  
ตำบลป่าไก่ ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 845 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,225 ตารางเมตร  

2,727,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าไก ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว และมะพร้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 559 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

2,727,000 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณถนนตรง
ข้ามบ้านนายถวิล สะอาด 
หมู่ที่ 3 ตำบลปา่ไก่  
อำเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณตรงข้ามบ้านนายถวิล สะอาด  
หมู่ที่ 3 ตำบลปา่ไก่ อำเภอปากทอ่  
จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,500 ตารางเมตร  

1,045,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าไก ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว และมะพร้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จำนวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

1,045,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 40/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
ริมหนองทอแพ (ต่อจากเดิม) 
ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800 ตารางเมตร  

492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสามเรือน 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว ออ้ย มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จำนวน 250 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

492,000 

77 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
แยกถนนเทศบาล 2 หมู่ที ่1 
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกถนนเทศบาล 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 288 ตารางเมตร (ไหล่ทางลง
หินคลุกบดอัดแน่น) ตามรูปแบบที่เทศบาล
ตำบลสวนผึ้งกำหนด 

222,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สวนผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง 
สับปะรด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จำนวน 2,753 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

222,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 41/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขยายไหล่ทางถนน 
นาขุนแสนซอย 1 บรรจบ
ถนนนาขุนแสนซอย 4  
หมู่ที่ 4 ตำบลสวนผึ้ง  
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนนาขุน
แสนซอย 1 บรรจบ ถนนนาขุนแสน  
ซอย 4 ถนนยาว 212.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบ 
ที่เทศบาลตำบลสวนผึ้งกำหนด 

370,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สวนผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมขยายไหล่ทางถนน เพือ่อำนวยความสะดวก
ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย 
ข้าว มันสำปะหลัง สับปะรด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จำนวน 2,745 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

370,500 

79 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผวิ
จราจรเดิม (OVERLAY) สาย
ทาง รบ.ถ. 34-006 ตั้งแต่
สามแยกโรงหีบ ถึง ถนนทาง
หลวงชนบทเลียบคลองส่ง
น้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลอา่งทอง 
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (overlay) สาย
ทาง รบ.ถ. 34-006 ตั้งแต่สามแยกโรงหบี 
ถึง ถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุร ี 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร   
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 420.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ 
6,480.00 ตารางเมตร   

2,314,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ห้วยชินสีห ์

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย ข้าว 
มันสำปะหลัง สับปะรด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 1,712 คน เกษตรกร 320 คน 
และผู้ประกอบการ 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที  

2,314,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 42/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผวิ
จราจรเดิม (OVERLAY) สาย
ทาง รบ.ถ. 34-003 สาย
บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 8  
ถึงสามแยกติดต่อตำบลทุ่ง
หลวง ตำบลอา่งทอง  
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (OVERLAY)  
สายทาง รบ.ถ 34-003 สายบา้นหนองมะค่า  
หมู่ที่ 8 ถึงสามแยกติดต่อตำบลทุ่งหลวง 
ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ีขนาดผิวจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 1228.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจร  
ไม่น้อยกวา่ 6,140.00 ตารางเมตร 

2,172,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ห้วยชินสีห ์

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย ข้าว 
มันสำปะหลัง สับปะรด ผักและผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 916 คน 
เกษตรกร 200 คน และผู้ประกอบการ 10 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

2,172,000 

81 ปรับปรุงแนวท่อจา่ยน้ำ 
ประปา ถนนคฑาธร  
ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

เพื่อปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนคฑาธร  
เดิมจากท่อ AC, PVC เป็นท่อ HDPE  
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มิลลิเมตร  
ความยาวประมาณ 89 เมตร 
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร  
ความยาวประมาณ 50 เมตร 
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร  
ความยาวประมาณ 408 เมตร 
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มิลลิเมตร  
ความยาวประมาณ 897 เมตร 
เพื่อให้สามารถเพิ่มแรงดันในการจา่ยนำ้ 
ให้ทั่วถึงทั้งในตัวเมืองเทศบาลฯ และบริเวณ
รอบ ๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพและประสบ
ปัญหาท่อแตกบ่อยทำใหจ้ำเป็นต้องหยดุ 
จ่ายนำ้และงบประมาณในการซ่อมบำรุง 
อยู่บ่อยครั้ง 
  

5,437,000 เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงแนวทอ่จ่ายน้ำประปาเทศบาล   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนำ้ประปา 
ให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรี จำนวน 23,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 

5,437,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 43/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ปรับปรุงแนวท่อจา่ยน้ำ 
ประปา ถนนศรีสุริยวงศ์ 
ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

เพื่อปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาเดิมจากทอ่ 
AC, PVC เป็นท่อ HDPE PE100 PN10 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร 
ความยาวประมาณ 232 เมตร บริเวณ  
ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี 
เพื่อให้สามารถเพิ่มแรงดันในการจา่ยนำ้ 
ให้ทั่วถึงทั้งในตัวเมืองเทศบาลฯ และบริเวณ
รอบๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ปัญหาท่อแตกบ่อยทำใหจ้ำเป็นต้องหยดุ 
จ่ายนำ้และงบประมาณในการซ่อมบำรุง 
อยู่บ่อยครั้ง 
  

396,000 เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงแนวทอ่จ่ายน้ำประปา เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการน้ำประปาให้
ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรี จำนวน 23,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันท ี

396,000 

83 ปรับปรุงท่อจ่ายนำ้ประปา  
ซอยสันติสุข ตำบลหนา้เมือง  
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงท่อเมนประปาเดิมจากทอ่ AC, 
PVC เป็นท่อ HDPE PE100 PN10  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร 
ความยาวประมาณ 1,011 เมตร  
บริเวณถนนสันติสุข ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี 

1,330,000 เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงแนวทอ่จ่ายน้ำประปาเขตเทศบาล  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนำ้ประปา 
ให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  
และรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุร ีจำนวน 23,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

1,330,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 44/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนรถไฟ 
ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
ถนนรถไฟ ตำบลหนา้เมือง  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี 
หนา 0.05 เมตร กวา้ง 8.70 - 22.00 เมตร 
ยาว 993.00 เมตร และมีพื้นที่รวมกัน 
ไม่น้อยกวา่ 19,657 ตารางเมตร 

8,536,000 เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง รองรับการ
ขยายตัวของเมือง และการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง สับปะรด ผักและผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรี จำนวน 23,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

8,536,000 

85 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและ
ซ่อมแซมผิวจราจรถนนเขางู 
ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อกลม  
ขนาด 1.20 เมตร  HDPE พร้อมบ่อพกั 
และซ่อมแซมผิวจราจรถนนชุมชนร่มร่ืน 
ถึงคลองวัดโรงช้าง ความยาวประมาณ 
495.00 เมตร บริเวณถนนเขางู  
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี 

6,572,000 เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจร 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง รองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ และแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขัง
ในชุมชนและการขนส่งสินค้าเกษตร เชน่ อ้อย ข้าว 
มันสำปะหลัง สับปะรด ผักและผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรี จำนวน 23,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

6,572,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 45/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 ปรับผิวจราจรถนนราษฎร
ยินดี ตำบลหนา้เมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร กวา้ง 10.40 - 11.80 เมตร  
ยาว 795.00 เมตร และมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 8,872.00 ตารางเมตร  

3,659,000 เทศบาลเมือง 
ราชบุร ี

เทศบาลเมือง 
ราชบุรี 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง 
สับปะรด ผักและผลไม้ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 
23,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

3,659,000 

87 ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร
ถนน Ac (โดยวธิี Overlay) 
สายทางปากหว้ยตั้งแต ่
แพล้นปูนกาญจนา  
หมู่ที่ 2 ตำบลวันดาว  
อำเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบุร ี

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธ ีOverlay) สายทาง 
ปากหว้ย ตั้งแต่แพล้นปูนกาญจนา  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,727.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลวันดาว 
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี 

2,470,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทอ่ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ขา้ว ขา้วโพด มัน
สำปะหลัง สับปะรด ผักและผลไม้ กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จำนวน 300 คน  และเกษตรกร 
จำนวน 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที  

2,470,000 



 เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 46/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านเกาะเจริญสุข 
ถึง บ้านโรงเล่ือย หมู่ที่ 10 
ตำบลธรรมเสน  
อำเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุร ี

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
สายบ้านเกาะเจริญสุข ถึงบ้านโรงเล่ือย  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางตลอด
สายยาว 1,350 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 
ไม่น้อยกวา่ 8,100.00 ตารางเมตร  
หมู่ที่ 10 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุร ี

2,753,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลธรรมเสน 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย และพืชผกั 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 366 คน  
และเกษตรกร จำนวน 190 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
   

2,753,000 

89 ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในตำบลธรรมเสน  
หมู่ 9 ตำบลธรรมเสน  
อำเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุร ี

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 194 เมตร  
รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,164.00 
ตารางเมตร หมู่ 9 ตำบลธรรมเสน  
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

400,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลธรรมเสน 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น อ้อย และพืชผกั 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 819 คน  
และเกษตรกร จำนวน 400 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

400,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ก่อสร้างกำแพงกันดิน 
ถนนสายไร่ลึก สายหมู่ที ่10 
ตำบลวัดเพลง  
อำเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุรี  

ก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบถนนสายไร่ลึก  
หมู่ที่ 10 ระยะทาง 230.50 เมตร  
ในพื้นที่ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุร ี 

1,791,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลวัดเพลง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบถนนสายไร่ลึก  
เพื่อป้องกันการพังทลายและทรุดตัวของไหล่ถนน 
ลดการพังทลายของผิวจราจร ทำให้สัญจรและ
ขนส่งสินค้าการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย มนัสำปะหลัง 
ผักและผลไม้ ได้สะดวกและปลอดภยั 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จำนวน 528  คน (161 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

1,791,000 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโรงเหล้า 
หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง 
อำเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุรี  

ก่อสร้างถนนลคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 1,100  เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,850.00 ตารางเมตร (จุดเร่ิมต้น N 
13.450598 E 99.870874 - จุดสิ้นสุด N 
13.453168 E 99.864045)  

1,914,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดเพลง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว ออ้ย มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จำนวน 404 คน (121 ครัวเรือน) 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

1,914,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

92 ก่อสร้างกำแพงกันดิน 
ถนนสายไร่ลึก สายหมู่ที ่9 
ตำบลวัดเพลง  
อำเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุรี  

ก่อสร้างกำแพงดินเลียบถนนสายไร่ลึก  
หมู่ที่ 9 ระยะทาง 476.80 เมตร  

3,737,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลวัดเพลง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบถนนสายไร่ลึก  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง  
ผักและผลไม้ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จำนวน 408 คน (132 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

3,737,000 

93 ปรับปรุงซ่อมแซม 
และก่อสร้างกำแพงกันดิน
บริเวณอาคารโรงผลิต
น้ำประปา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคูบัว ตำบลคูบัว  
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

ก่อสร้างกำแพงกันดิน กว้าง 1.5 เมตร  
ยาว 54 เมตร ตามแบบแปลนของสำนกังาน  
โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดราชบุร ี 
(แบบเลขที่ ยผจ.รบ 005/2564) 

1,608,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคูบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ  

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณอาคารโรงผลิต
น้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น พืชผักและผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จำนวน 4,135 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในการดำเนนิการ  
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
  

1,608,200 

รวม 93 โครงการ 252,656,500  252,625,500 
 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดราชบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาน้้าบาดาลเพื่อ
การเกษตรแปลงใหญ่พื้นที ่
500 ไร่ 

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและบริหารงาน
โครงการ (ด้าเนินการเอง) งบประมาณ 
247,800 บาท 
1) ค่าควบคุมงานและตรวจรับงาน/ค่า
ด้าเนินการทางวัสดุ 204,300 บาท 
(ค่ากรรมการพิจารณาผล/ค่าเบี้ยเล้ียง
เจ้าหน้าที่ 3 คน/ค่าที่พัก/ค่าน้้ามัน) 
2) ค่าอบรมและถา่ยทอดความรู้  
12,580 บาท (ค่าเบีย้เล้ียงเจ้าหน้าที ่3 คน/
ค่าที่พัก/ค่าน้้ามัน) 
3) ค่าติดตามและประเมินผล 27,660 บาท 
(ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที ่3 คน/ค่าที่พัก/ 
ค่าน้้ามัน) 
4) อื่นๆ 3,260 บาท (ค่าจัดท้าเอกสารและ
จัดท้ารายงานโครงการ) 
กิจกรรมที่ 2 งานส้ารวจ เจาะและพัฒนาบ่อ
บาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
จ้านวน 18 บ่อ (ด้าเนินการเอง)  
5,088,660 บาท 
กิจกรรมที่ 3 งานก่อสร้างระบบกระจายน้้า
บาดาล 34,357,140 บาท 
1) ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 
3.0 แรงม้า 22 โวลต์ 3 เฟส จ้านวน 6 ชุด 
2) สร้างระบบกระจายน้้าบาดาล 3 แห่ง 
และอื่นๆ 
 

39,693,600 จังหวัดราชบุร ี ส้านักทรัพยากรน้้า
บาดาลภาค 8 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส้ารวจและ
ขุดเจาะบ่อบาดาล จ้านวน 3 แห่ง (18 บ่อ)  
ไม่แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความพร้อม
ส้าหรับด้าเนินโครงการ ควรเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานซ่ึงมีกองทุนพัฒนาน้า้บาดาล รวมทั้ง
โครงการมีรายละเอียดสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน  
เช่น ไม่ได้ระบุผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัดที่
ชัดเจน และขาดหนังสือมอบหรือยกพื้นที่ให้เป็น
พื้นที่สาธารณประโยชน์ของ สปก.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 2/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    - พื้นที่ด้าเนินการ  
1. บ้านไทยประจัน หมู่ 5 ต้าบลยางหัก 
อ้าเภอปากท่อ ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยกวา่ 130 ครัวเรือน  
พื้นที่เกษตรกรรรมไม่น้อยกวา่ 500 ไร่ 
2. บ้านแก้มอ้น หมู ่3 ต้าบลแก้มอ้น อ้าเภอ
จอมบึง ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่า 120 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรรม 
ไม่น้อยกวา่ 400 ไร่ 
3. บ้านโปุงกก หมู ่11 ต้าบลแก้มอ้น  
อ้าเภอจอมบึงประชาชนได้รับประโยชนไ์ม่
น้อยกว่า 150 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรรม
ไม่น้อยกวา่ 600 ไร่ 
 

           

2 จัดหาแหล่งน้้าบาดาล
ระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่แล้งซ้้าซาก หรือน้้าเค็ม 

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและบริหารงาน
โครงการ (198,400 บาท) 
1) ค่าด้าเนินงาน เช่น ติดตามและ
ประสานงาน/ ควบคุมงานกอ่สร้าง  
(ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที ่3 คน/ค่าน้้ามัน) 
จัดพิมพ์รายงาน และค่าซ่อมแซมบ้ารุงพาหนะ   
กิจกรรมที่ 2 งานส้ารวจ เจาะและพัฒนาบ่อ
บาดาล จา้นวน 4 บ่อ (1,928,440 บาท) 
1) งานส้ารวจภาคสนาม (117,840 บาท) 
2) งานเจาะบ่อน้า้บาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 200 เมตร 
จ้านวน 4 บ่อ (1,810,600 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 งานติดต้ังระบบประปาพรอ้ม
ติดต้ังเครื่องสูบน้้าและวางท่อกระจายน้า้ 
4 ชุด (9,446,700 บาท) 
- พื้นที่ด้าเนินการ บา้นหนองศรีนวล  
หมู่ 5 ต้าบลด่านทับตะโก อา้เภอจอมบงึ  
จังหวัดราชบุร ี
 

11,573,540 จังหวัดราชบุร ี ส้านักทรัพยากรน้้า
บาดาลภาค 8 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส้ารวจและ
ขุดเจาะบ่อบาดาลจา้นวน 4 บ่อ พร้อมทั้งก่อสร้าง
ระบบกระจายน้า้บาดาลระยะไกล ไม่แสดงให้เห็น
ถึงความเหมาะสมและความพร้อมสา้หรบัด้าเนิน
โครงการ และควรเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 
ซ่ึงมีกองทุนพัฒนาน้้าบาดาล รวมทั้งโครงการมี
รายละเอียดสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุ
ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชีว้ัดที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 3/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาน้้าบาดาลเพื่อ
การเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและบริหารงาน
โครงการ (473,460 บาท) 
1) ค่าด้าเนินงาน เช่น ติดตามและ
ประสานงาน/ ควบคุมงานกอ่สร้าง  
(ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที ่3 คน/ค่าน้้ามัน) 
อบรมถ่ายทอดความรู้/จัดพิมพ์รายงาน  
และประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 งานสา้รวจ เจาะและพัฒนา 
บ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ความลึกเฉลี่ย 150 เมตร จ้านวน 6 บอ่  
(1,688,940 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างระบบประปาเพื่อ
การเกษตร (9,521,400 บาท) 
- พื้นที่ด้าเนินการ  
1. บ้านเตาสี่ลูก หมู ่20 ต้าบลดา่นทับตะโก  
อ้าเภอจอมบึง ไม่น้อยกวา่ 30 ครัวเรือน  
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 80 ไร ่
2. บ้านหนองกอก หมู่ 5 ต้าบลทุ่งหลวง  
อ้าเภอปากท่อ ไม่น้อยกวา่ 25 ครัวเรือน  
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 60 ไร ่
3. บ้านห้วยยาง  หมู ่9 ต้าบลปากชอ่ง  
อ้าเภอจอมบึง น้อยกว่า 35 ครัวเรือน  
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 70 ไร ่
4. บ้านปากช่อง หมู ่1 ต้าบลปากช่อง  
อ้าเภอจอมบึง 
5. บ้านตีนเนิน หมู่ 7 ตา้บลหนองกระทุม่   
อ้าเภอปากท่อ ไม่น้อยกวา่ 30 ครัวเรือน  
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 50 ไร ่
6. บ้านล้าทรายใหญ่ หมู ่12 ต้าบลดา่นทับ
ตะโก อ้าเภอจอมบึง ไม่น้อยกว่า 40 ครัวเรือน  
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 60 ไร ่
 

11,683,800 จังหวัดราชบุร ี ส้านักทรัพยากรน้้า
บาดาลภาค 8 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส้ารวจและ
ขุดเจาะบ่อบาดาล จ้านวน 6 แห่ง (6 บอ่) และ
ก่อสร้างระบบกระจายน้้าบาดาล ไม่แสดงให้เห็นถึง
ความเหมาะสมและความพร้อมส้าหรับด้าเนิน
โครงการ และควรเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 
ซ่ึงมีกองทุนพัฒนาน้้าบาดาล รวมทั้งโครงการ 
มีรายละเอียดสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้
ระบุผลลัพธ์ของโครงการและตวัชี้วัดที่ชดัเจน และ 
ผู้มอบที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์  
บางรายโฉนดที่ดินสถานะติดจา้นอง ท้าให้มีความ
เส่ียงต่อการเปลี่ยนเจ้าของที่ดิน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาน้้าบาดาลเพื่อความ
มั่นคงระดับชุมชน  

กิจกรรมที ่1 ติดตามและบริหารงาน
โครงการ (198,400 บาท)   
- ค่าด้าเนินงาน เช่น ติดตามและ
ประสานงาน/ ควบคุมงานกอ่สร้าง  
(ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที ่3 คน/ค่าน้้ามัน) 
จัดพิมพ์รายงาน และค่าซ่อมแซมบ้ารุงพาหนะ   
กิจกรรมที่ 2 งานส้ารวจ เจาะและพัฒนาบ่อ
บาดาล เส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 นิ้ว  
ความลึกเฉลี่ย 200 เมตร จ้านวน 10 บ่อ 
(4,821,100 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
สูบน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และอาคาร 
พร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาล 
(12,840,000 บาท) 
- พื้นที่ด้าเนินการ  
1. บ้านหนองตาเนิด หมู ่10 ต้าบลปากช่อง 
อ้าเภอจอมบึง ไม่น้อยกวา่ 30 ครัวเรือน 
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 80 ไร ่
2. บ้านหนองแร้ง หมู ่5 ต้าบลรางบัว 
อ้าเภอจอมบึง ไม่น้อยกวา่ 25 ครัวเรือน 
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 60 ไร ่
3. บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ 4 ต้าบลรางบัว 
อ้าเภอจอมบึง ไม่น้อยกวา่ 20 ครัวเรือน 
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 50 ไร ่
4. วัดประสาทสิทธิ์ หมู่ 5 ต้าบลประสาทสิทธิ์ 
อ้าเภอด้าเนินสะดวก ไม่น้อยกว่า  
30 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 80 ไร ่
5. บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ 14 ต้าบลปากช่อง 
อ้าเภอจอมบึง  ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน 
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 80 ไร ่
6. องค์การบริหารส่วนต้าบลรางบัว หมู ่1
ต้าบลรางบัว อ้าเภอจอมบึง ไม่น้อยกว่า  
25 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 60 ไร ่
 

17,859,500 จังหวัดราชบุร ี ส้านักทรัพยากรน้้า
บาดาลภาค 8 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผูสู้งอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส้ารวจและ
ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบกระจายน้า้
บาดาล จา้นวน 10 แห่ง (10 บ่อ) ไม่แสดงให้เห็น 
ถึงความเหมาะสมและความพร้อมสา้หรบัด้าเนิน
โครงการ และควรเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 
ซ่ึงมีกองทุนพัฒนาน้้าบาดาล รวมทั้งโครงการ 
มีรายละเอียดสาระส้าคัญไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้
ระบุผลลัพธ์ของโครงการและตวัชี้วัดที่ชดัเจน  
และผู้มอบที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์  
กรณีที่ดินของวัด ต้องได้รับการอนุญาตจาก 
ส้านักพุทธศาสนา     
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  7. วัดใหญ่โพหกั หมู่ 6 ต้าบลพหกั  
อ้าเภอบางแพ ไม่น้อยกว่า 25 ครัวเรือน  
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า50 ไร่ 
8. บ้านคลองมอญ หมู่ 9 ต้าบลดอนกรวย
อ้าเภอด้าเนินสะดวก  ไม่น้อยกวา่  
30 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 80 ไร ่
9. บ้านเนินม่วง หมู่ 7 ต้าบลธรรมเสน 
อ้าเภอโพธาราม ไม่น้อยกว่า 25 ครัวเรือน 
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 50 ไร ่
10. วัดเขาพระ  หมู่ 7 ต้าบลเตาปูน  
อ้าเภอโพธาราม ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน 
พื้นที่เกษตรไม่น้อยกว่า 80 ไร ่
 

      

5 ก่อสร้างสถานีจา่ยน้้าบาดาล
เพื่อประชาชน 

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและบริหารงาน
โครงการ (198,400 บาท)   
- ค่าด้าเนินงาน เช่น ติดตามและ
ประสานงาน/ ควบคุมงานกอ่สร้าง  
(ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที ่3 คน/ค่าน้้ามัน) 
จัดพิมพ์รายงาน และค่าซ่อมแซมบ้ารุงพาหนะ   
กิจกรรมที่ 2 งานส้ารวจ เจาะและพัฒนาบ่อ
บาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
จ้านวน 2 บ่อ (717,220 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
สูบน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และอาคาร 
พร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า
บาดาล (5,063,100) 
- พื้นที่ด้าเนินการ ส้านกังานทรัพยากร 
น้้าบาดาล เขต 8 ราชบุร ี หมู่ 1  
ต้าบลหินกอง อ้าเภอเมืองราชบุรี 
 

5,978,720 จังหวัดราชบุร ี ส้านักทรัพยากรน้้า
บาดาลภาค 8 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส้ารวจและ
ขุดเจาะบ่อบาดาล จ้านวน 2 บ่อ และกอ่สร้าง
ระบบประปาบาดาลและอาคารติดตั้งระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้้า ไม่แสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสมและความพร้อมส้าหรับด้าเนินโครงการ 
และควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงานซ่ึงมีกองทุน
พัฒนาน้้าบาดาล รวมทั้งโครงการมีรายละเอียด
สาระส้าคัญไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุผลลัพธ์ของ
โครงการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน - ติดต้ังไฟแสงสว่าง
สาธารณะถนนสายหนอง
อาภรณ์ หมู ่12  
ต้าบลดอนกรวย  
อ้าเภอด้าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี
 

ติดต้ังไฟแสงสว่างสาธารณะถนนสายหนอง
อาภรณ์ หมู่ 12 ต้าบลดอนกรวย  
อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
งานเสาไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ประกอบ
ติดต้ังโคมกิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร  
จ้านวน 51 ต้น ระยะทางยาว 2,500 เมตร 
และงานติดต้ังหม้อแปลง 30 KVA  
พร้อมค่าธรรมเนียม จ้านวน 1 หม้อ 

2,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลดอนกรวย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรทั่วไป ไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

  

7 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุง GUARD 
RAIL ทางหลวงหมายเลข 4 
ระหว่าง กม. 67+334 - กม. 
111+457 (เป็นแห่ง ๆ)  
ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุร ี
 

ก่อสร้างรื้อถอน GUARD RAIL  
ที่ช้ารุด และติดต้ังใหม่ บนทางหลวง
หมายเลข 4 ระหว่าง กม. 67+334 - กม. 
111+457 (เป็นแห่ง ๆ) เป็นระยะทาง
ประมาณ 5,552 เมตร 

10,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
GUARD RAIL ทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้แสดง 
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุ
จ้านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน ์

  

8 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมติดต้ังปูายแจ้งเตือน
ความเร็ว LED (YOUR 
SPEED) ทางหลวงหมายเลข 
4 ระหว่าง กม. 67+334   
- กม. 125+000 (เป็นแห่งๆ) 
ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุร ี
 

ก่อสร้างโครงปูาย OVERHEAD และติดต้ัง
ปูายแจ้งเตือนความเร็ว LED (YOUR 
SPEED) ในเขตพื้นที่ อ้าเภอบ้านโปุง อา้เภอ
บางแพ อา้เภอโพธาราม อ้าเภอเมืองราชบุรี 
อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
บนทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม. 
67+334  - กม. 125+000 (เป็นแห่งๆ) 
จ้านวน 6 แห่ง 

9,333,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งปูาย
แจ้งเตือนความเร็ว LED (YOUR SPEED)  
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้แสดง 
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุ
จ้านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน ์
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ 
โดยวธิีเสริมผิวแอสฟัลต์  
บนทางหลวงหมายเลข 
3238 ตอนควบคุม 0100 
ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหมอ้ 
ระหว่าง กม. 5+285 - กม. 
7+100 ต้าบลท่าราบ  
อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวทางแอสฟลัต์
คอนกรีต บนทางหลวงหมายเลข 3238 
ตอนควบคุม 0100 ตอน เจ็ดเสมียน - โคก
หม้อ ระหว่าง กม. 5+285 - กม. 7+100 
ต้าบลท่าราบ อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบรุี  
4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางความกวา้งข้างละ 1.50 เมตร  
เขตทางกว้างรวม 40.00 เมตร  
ระยะทาง 1.815 กิโลเมตร 
พร้อมงานติดต้ังปูายและอุปกรณ์จราจร  
 

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมงานติดต้ังปูายและ
อุปกรณ์จราจร บนทางหลวงหมายเลข 3238  
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนในการ
ด้าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุจ้านวนกลุ่มเปูาหมาย 
ที่ได้รับประโยชน ์

  

10 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวง
หมายเลข 3291 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน หนอง
หอย - เตาปูน ระหว่าง กม. 
20+470 - กม. 21+008 
และ กม. 22+545 - กม. 
23+628 ต้าบลนางแกว้ 
และต้าบลเตาปูน  
อ้าเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุร ี
 

ปรับปรงุผิวทางแอสฟัลต ์โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและ
อุปกรณ์จราจร ทางหลวงหมายเลข 3291 
ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองหอย - เตา
ปูน ระหวา่ง กม. 20+470 - กม. 21+008 
และ กม. 22+545  - กม. 23+628  
ต้าบลนางแกว้ และตา้บลเตาปูน  
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางความกวา้งข้างละ 2.00 เมตร  
เขตทางกว้างรวม 40.00 เมตร  
ระยะทาง 3.158 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต ์พร้อมงานติดต้ังปูายและอปุกรณ์
จราจร ทางหลวงหมายเลข 3291 ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุ
จ้านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน ์
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์โดยวิธีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวง
หมายเลข 3273 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - 
หนองเป็ด ระหวา่ง กม. 
12+980 - กม. 14+842 
ต้าบลเขาขลุง อ้าเภอบ้านโปุง 
จังหวัดราชบุร ี
 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต ์โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและ
อุปกรณ์จราจร ทางหลวงหมายเลข 3273 
ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด 
ระหว่าง กม. 12+980 - กม. 14+842 
ต้าบลเขาขลุง อ้าเภอบา้นโปุง จังหวัดราชบุรี 
2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางความกวา้งข้างละ 2.00 เมตร  
เขตทางกว้างรวม 40.00 เมตร  
ระยะทาง 1.862 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและอปุกรณ์
จราจร ทางหลวงหมายเลข 3273 ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุ
จ้านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน ์

  

12 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์โดยวิธีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์บนทางหลวง
หมายเลข 3208 ตอน
ควบคุม 0102 ตอนน้้าพ-ุ 
เหมืองผาปกค้างคาว 
ระหว่าง กม. 57+375 - กม. 
59+520 ต้าบลสวนผึ้ง 
อ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต ์โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและ
อุปกรณ์จราจร ทางหลวงหมายเลข 3208 
ตอนควบคุม 0102 ตอน น้้าพ-ุ เหมืองผาปก
ค้างคาว ระหว่าง กม. 57+375 -  
กม. 59+520 ต้าบลสวนผึ้ง อ้าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี 2 ช่องจราจร กวา้งช่องละ 
3.50 เมตร ไหล่ทางความกว้างข้างละ  
1.00 เมตร เขตทางกว้างรวม 40.00 เมตร 
ระยะทาง 2.145 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและอปุกรณ์
จราจร ทางหลวงหมายเลข 3208 ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุ
จ้านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน ์

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 9/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์ โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวง
หมายเลข 3206 ตอน
ควบคุม 0200 ตอนห้วย
ศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.
95+370 - กม.97+365 
ต้าบลรางบัว อ้าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี
 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต ์โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและ
อุปกรณ์จราจร ทางหลวงหมายเลข 3206 
ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง 
ระหว่าง กม.95+370 - กม.97+365  
ต้าบลรางบัว อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางความกวา้งข้างละ 1.50 เมตร  
เขตทางกว้างรวม 40.00 เมตร 
 ระยะทาง 1.995 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและอปุกรณ์
จราจร ทางหลวงหมายเลข 3206 ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งขาดการระบุ
จ้านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน ์

  

14 ก่อสร้างระบบประปา 
(หมู่บ้าน) หอถังเหล็กเก็บน้า้
ทรงแชมเปญ ขนาดความจ ุ
20 ลูกบาศก์เมตร  
สูง 20 เมตร  หมู่ที่ 14  
บ้านหนามพุงดอ  
ต้าบลคูบัว อ้าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 

- ก่อสรา้งระบบประปา (หมู่บ้าน) หอถัง
เหล็กเก็บน้้าทรงแชมเปญขนาด 20  ลูกบาศก์
เมตร สูง 20 เมตร ทดแทนหอคอนกรีตเก่าที่
มีอายกุารใช้งานมานาน มีสภาพช้ารุด  
- พื้นที่ด้าเนินการ บา้นหนามพุงดอ  
หมู่ที่ 14 ต้าบลคูบัว อ้าเภอเมืองราชบุร ี

499,000 จังหวัดราชบุร ี ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น หอถังเหล็กเก็บน้า้ทรงแชมเปญ
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร ทดแทน 
หอคอนกรีตเก่า โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเหมาะสมของการด้าเนินการ รวมทั้งหน่วย
ด้าเนินการไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 

  

15 ก่อสร้างระบบประปา 
(หมู่บ้าน) หอถังเหล็กเก็บน้า้
ทรงแชมเปญ ขนาดความจ ุ
20 ลูกบาศก์เมตร  
สูง 20 เมตร หมู่ที่ 15  
บ้านไร่มะม่วง ต้าบลคูบวั 
อ้าเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี
 

 - ก่อสร้างระบบประปา (หมู่บ้าน)  
หอถังเหล็กเก็บน้้าทรงแชมเปญ ขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตร ทดแทนหอคอนกรีตเก่าที่มี
อายกุารใช้งานมานาน มีสภาพช้ารุด 
 - พื้นที่ด้าเนินการ บ้านไร่มะม่วง  
หมู่ที่ 15 ต้าบลคูบัว อา้เภอเมืองราชบุร ี

498,000 จังหวัดราชบุร ี ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น หอถังเหล็กเก็บน้า้ทรงแชมเปญ
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร ทดแทน 
หอคอนกรีตเก่า โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสมของการด้าเนินการ รวมทั้งหน่วย
ด้าเนินการไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 10/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ปรับปรุงอาคารเครื่องกรอง
น้้า และซ่อมแซมเครื่อง
กรองน้้า ชุมชนบ้านโคกหม้อ 
หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกหม้อ 
อ้าเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี
 

 - ปรับปรุงอาคาร ชั้นเดียว กว้าง 10 เมตร 
ยาว 10.50 เมตร หลังคา Matel sheet 
 - จัดซื้อระบบผลิตน้้าดื่ม ระบบ RO ก้าลัง
ผลิต 6,000 ลิตร/วัน  
 - พื้นที่ด้าเนินการ หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกหม้อ 
อ้าเภอเมืองราชบุร ี

491,300 จังหวัดราชบุร ี ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
อาคารเครื่องกรองน้้า และจัดซื้อระบบผลิตน้้าดื่ม 
ระบบ RO โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสมของการด้าเนินการ และหนว่ยด้าเนิน 
การไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 

  

17 ผลิตสับปะรดคุณภาพดี 
ต้าบลบ้านคา ตา้บลบ้านบึง 
และต้าบลหนองพันจันทร์ 
อ้าเภอบา้นคา จังหวัด
ราชบุร ีเพื่อสร้างรายได ้

- จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
สับปะรดพันธุ์ดีที่เหมาะกับพื้นที่  
ต้าบลบ้านคา ต้าบลบ้านบึง  
และต้าบลหนองพันจันทร์  
อ้าเภอบา้นคา จังหวัดราชบุรี  
จ้านวน 60 คน 2 วัน (41,600 บาท) 
- จัดท้าแปลงเรียนรู้การผลิตสับปะรดพนัธุ์ดี 
(ค่าพันธุ์สับปะรด (MD2) 20,000 หน่อ 
(500,000 บาท) 
- ส่งเสริมการให้น้้าแบบหยดในแปลง
สับปะรด จ้านวน 8 จุด จุดละ 2 ไร่ 
(234,640 บาท) 
 

776,240 จังหวัดราชบุร ี ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โดยฝึกอบรม  
การจัดท้าแปลงเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้ระบบน้้า
หยดในแปลงสับปะรด ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ้าเป็น
เร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าของการด้าเนินการ เนื่องจาก
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อพันธุส์ับปะรด
และสนับสนุนอุปกรณ์การใช้ระบบน้้าหยด 
ในแปลงสับปะรด  

  

18 ยกระดับศักยภาพวิสาหกจิ
ชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก 

-  อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกจิชุมชนด้าน
การผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
มาตรฐานสินค้า และด้านการตลาด  
จ้านวน 20 คน  (16,800 บาท) 
- อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสินค้าเกษตร
แปรรูป และพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชชน 
(12,000 บาท) 
- สนับสนุนวัสดุ ฉลากสนิค้า และบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาด (402,410 บาท) 
 

431,210 จังหวัดราชบุร ี ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ไม่แสดงให้เห็น
ถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าของการด้าเนินการ 
เนื่องจากงบประมาณเกือบทั้งหมด 
เป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิตให้กับเกษตรกร 
และขาดรายละเอียดการคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย 
รวมทั้งไม่ชัดเจนในผลลัพธ์ของการด้าเนินโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 11/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
สู่อาชีพที่ยั่งยืนพื้นที่
ด้าเนินการ 6 อ้าเภอ  
ได้แก่ อ้าเภอเมือง  
วัดเพลง ปากทอ่ จอมบึง  
สวนผึ้ง และบ้านคา 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร 60 ราย  
1 วัน (90,600 บาท)  
- จัดหาวัสดุส้าหรับอบรม วัสดุการเกษตร 
และสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปจัจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกร  (1,263,400 บาท)  ได้แก ่ 
 - ค่าวัสดุส้านักงานในการท้ากจิกรรม 
(10,000 บาท) 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (13,000 บาท)  
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการท้ากิจกรรม 
(5,000 บาท) 
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ส้าหรับการเลี้ยงไก่
พื้นเมือง (113,400 บาท) 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย(รองเท้าบู๊ท)  
(12,000 บาท) 
- วัสดุการเกษตร ค่าอาหารไก่ ค่าอุปกรณ์
การเลี้ยงไก่ พันธุ์ไก่พื้นเมืองเพศเมีย  
240 ตัว เพศผู้ 60 ตัว เป็นต้น  
(1,110,000 บาท) 
 

1,354,000 จังหวัดราชบุร ี ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงไก่พืน้เมืองสู่
อาชีพที่ยั่งยืน ไม่แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและ
คุ้มค่าของการด้าเนินการ เนื่องจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกร  

  

20 เพิ่มศักยภาพการต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมและส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
จังหวัดราชบุร ี

กิจกรรม 
- จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 2 วัน  
จ้านวน 50 คน (143,400 บาท) 
- พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 
(CPOT) 10 ผลิตภัณฑ์ (356,600 บาท) 

500,000 จังหวัดราชบุร ี ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุม่วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดการผลิต
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of 
Thailand : CPOT)  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามคู่มือการเสนอโครงการ เนื่องจากเปน็โครงการ
ที่มีลักษณะซ้้าซ้อนกับโครงการที่คณะกรรมการฯ 
อนุมัติไปแล้ว  
 

  

21 ก่อสร้างแพเอนกประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม  
บริเวณวัดอมรินทราราม 
ต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 

ก่อสร้างแพเอนกประสงค์ริมแม่น้้า  
กว้าง 8 เมตรยาว 10 เมตร  
(ลูกบวบและโครงเหล็กยึดลูกบวบ)  
พร้อมงานตกแต่งพื้นไม้และหลังคา  
ความสูงจากพื้นถึงหลังคา 5.66 เมตร 

1,804,000 จังหวัดราชบุร ี ส้านักงานโยธาธิการ 
และผังเมือง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างแพ
เอนกประสงค์ริมแม่น้้า  ไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิว
แอสฟัลต์ โดยวธิีเสริมผิว
แอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 
0100 ตอน หนองตะแครง - 
ลูกแก ระหว่าง กม. 14+475 
- กม. 16+022 LT.,RT 
ต้าบลท่าผา อ้าเภอบ้านโปุง 
จังหวัดราชบุร ี
 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต ์โดยวธิีเสริมทางผิว
แอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและอุปกรณ์
จราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 
0100 ตอน หนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง 
กม. 14+475 - กม. 16+022 LT.,RT  
ต้าบลท่าผา อ้าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 
4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางซ้ายกวา้ง 2.50 เมตร ไหล่ทางขวา
กว้าง 0.50 เมตร เขตทางกว้างรวม  
30.00 เมตร ระยะทาง 1.547 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมงานติดต้ังปูายและ
อุปกรณ์จราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้ง
ขาดการระบจุ้านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ 

  

23 ปรับปรุงย่านตลาดสด 
เทศบาลเมืองบ้านโปุง 
อ้าเภอบา้นโปุง  
จังหวัดราชบุร ี 

ติดต้ังโคมไฟ LED ขนาด 110 วัตต์  
จ้านวน 50 ชุด และ และขนาด 90 วัตต์ 
จ้านวน 55 ชุด บริเวณถนนประชานิยม 
ถนนริมน้้า ถนนศรีวังตาล ถนนสุขาวด ี 
ถนนยุคประชา ถนนด้ารงสุข ถนนเนียน
ทองค้า ถนนมิตรเสถียร ถนนอนันต์อุทศิ 
และถนนเนียมนิยม 
 

1,500,000 เทศบาลเมือง 
บ้านโปุง 

เทศบาลเมือง 
บ้านโปุง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยน
หลอดไฟแสงจันทร์ที่ติดตั้งอยู่เดิม เป็นหลอด LED 
บริเวณย่านตลาดเทศบาลเมืองบ้านโปุง ไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

24 ก่อสร้างหอถังประปาทรง
แชมเปญ หมู่ที่ 8  
บ้านหนองต่อยอด  
ต้าบลเตาปูน  
อ้าเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุร ี
 

ก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมแปญความจุ
ไม่น้อยกวา่ 20 ลูกบาศก์เมตร  
(แบบตอกเสาเข็ม) ในหมู่ที ่ 8  
บ้านหนองต่อยอด ต้าบลเตาปูน  
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

445,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเตาปูน 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถัง
ประปาทรงแชมเปญ ไม่ได้ระบุเหตุผลความจา้เป็น
เร่งด่วนในการด้าเนินงาน รวมทั้งขาดการระบุ
จ้านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน ์
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่อง
สว่างบริเวณสระ  
โกสินารายณ์ หมู่ที่ 19  
ต้าบลท่าผา อ้าเภอบ้านโปุง 
จังหวัดราชบุร ี 

ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างบริเวณสระ 
โกสินารายณ์ หมู่ที่ 19 ต้าบลท่าผา  
อ้าเภอบา้นโปุง จังหวัดราชบุร ี 
รายละเอียดตามเทศบาลเมืองท่าผา ก้าหนด 

9,746,000 เทศบาลเมือง 
ท่าผา 

เทศบาลเมือง 
ท่าผา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ไฟฟูาส่องสว่างเพื่อความปลอดภยัแก่ผูส้ัญจรทั่วไป 
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนใน 
การด้าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งขาดรายละเอียด 
การก้าหนดพิกัดจุดที่ติดตั้ง 
  

  

26 ปรับปรุงติดต้ังโคมไฟถนน
ชนิด LED หมู่ที่ 1, 3, 5, 7, 
8 ต้าบลปากท่อ อ้าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี  
(ภายในเขตเทศบาลต้าบล
ปากท่อ) 

ปรับปรุงติดต้ังโคมไฟแบบ LED 200 วัตต์ 
จ้านวน 272 โคม 

2,677,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ปากท่อ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ไฟฟูาส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ้าเป็น
เร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งขาดรายละเอียด 
การก้าหนดพิกัดจุดที่ติดตั้ง 
 

  

27 ติดต้ังไฟส่องสว่างถนนสาย
ช่องมะกล่้า -ปากช่อง  
หมู่ที่ 10 ต้าบลเกาะพลับพลา 
อ้าเภอเมือง  
จังหวัดราชบุร ี
 

ติดต้ังไฟส่องสว่างถนนสายช่องมะกล่้า - 
ปากช่องหมู่ที ่10 ต้าบลเกาะพลับพลา 
อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นเสาไฟสงู  
9 เมตร พร้อมกิ่งเด่ียว และอุปกรณ์ครบชุด 
จ้านวน 112 ต้น ระยะทางยาวรวม 
ไม่น้อยกวา่ 3,300 เมตร 
 

5,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเกาะพลบัพลา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วน 
ในการด้าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้ระบุจ้านวน
กลุ่มเปูาหมายผู้ที่ได้รับประโยชน ์
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 งานจราจรสงเคราะห์ 
จ้านวน 1 งาน (3 สายทาง) 
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และ 
หมู่ที่ 10 ต้าบลวัดเพลง 
อ้าเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุร ี

งานไฟฟูา (สัญญานไฟกระพริบ และ
สัญญานไฟจราจร  
1.1) สัญญานไฟกระพริบ+ปูายเตือน 
จ้านวน 2 ชุด  
2. งานเครื่องหมายจราจร  
2.1)  RUMBLE STRI (ทางเข้าวัดแกว้เจริญ- 
ทางหลวง รบ. 3088 )  
ขนาด 7.80 ตารางเมตร  
2.2) RUMBLE STRIP ทางเข้าไร่ลึก  
- ทางหลวง รบ 3088  ขนาด 6.30 ตาราง
เมตร 2.3) RUMBLE STRIP ทางเข้าไร่ลึก  
- ทางหลวงชนบท รบ 4008  
ขนาด 6.30 ตารางเมตร  
2.4) RUMBLE STRIP เหมืองตายัง - ไร่ลึก 
ขนาด 7.80 ตารางเมตร  
2.5 ) RUMBLE STRIP เหมืองตายัง - บาง
กล้วย ขนาด 7.80 ตารางเมตร  
3) งานเครื่องหมายจราจร 3.1 GUARD RAIL 
สายเหมืองจายัง ระยะทาง 170.00 เมตร 
 

483,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวัดเพลง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
สัญญานไฟกระพริบ สัญญานไฟจราจรและงาน
เครื่องหมายจราจร  ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ้าเป็น
เร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

29 การพัฒนาและยกระดับผ้า
ทอพื้นเมืองราชบุรี 

 - คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ประเภทผ้าทอมือ 20 ราย เข้าร่วมโครงการ
ที่มีความพร้อมและมีศกัยภาพในการเรียนรู้ 
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต  
(42,000 บาท) 
 - จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
(400,000 บาท) 
 - จ้างเหมาจัดท้าสือ่ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์บน e-catalog  
(50,000 บาท) 
 

492,000 จังหวัดราชบุร ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความจา้เป็น
เร่งด่วนในการด้าเนินงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
 สู่ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ 

 - อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถเข้าถึง
ช่องทางตลาดออนไลน์ กลุ่มเปูาหมาย  
35 คน  เป็นเวลา 3 วัน (79,500 บาท) 
- จ้างเหมาออกแบบและจัดท้าเนื้อหา 
(content) ผลิตภัณฑ์ OTOP (175,000 บาท) 
- จ้างเหมาเผยแพร่ หรือโฆษณา ส่งเสริม
ช่องทางตลาดออนไลน์ เช่น facebook 
youtube (240,000 บาท) 
 

494,500 จังหวัดราชบุร ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
เข้าถึงช่องทางการตลาดออนไลน ์ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และ
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาออกแบบ
และจัดท้าเนือ้หา (content) และส่งเสริมเผยแพร่
สื่อออนไลน์ 
 
  

  

31 พัฒนาสิ่งอ้านวยความ
สะดวกและการบริหาร
จัดการการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก และ 
การบริหารจัดการการส่งเสริม การท่องเท่ียว
ชุมชน ในพื้นที่ หมู่ที ่4 ต้าบลดอนกระเบื้อง 
หมู่ที่ 5 ต้าบลเจ็ดเสมยีน อ้าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุร ี
1. จัดหาสิ่งอ้านวยความสะดวกบริการ
นักท่องเที่ยว ได้แก่จักรยาน โทรทัศน์LED 
เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 
(169,400 บาท) 
2. ปรับภูมิทัศน์บริเวณตลาดชุมชนที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวโดยการจา้งเหมา  
(474,100 บาท) 
3. ฝึกอบรบเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิาร
จัดการท่องเท่ียว ด้าเนินการ 2 แห่ง แหง่ละ 
23,400 บาท/รุ่น รุ่นละ 30 คน 2 วัน 
(46,800 บาท) 
4. จ้างเหมาบริการจัดท้าสื่อวิดิทัศน์บอกเล่า
เร่ืองราววิถีชุมชน จา้นวน 10 ตอน 
(100,000 บาท) 
5. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ชุมชนทั้ง 
2 แห่ง (300,000 บาท) 
 

1,090,300 จังหวัดราชบุร ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
บริหารจัดการทอ่งเที่ยวชุมชน ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และ
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณตลาดชุมชน และจัดซื้อพัสดุ 
อุปกรณ์ เช่น จกัรยาน โทรทัศน์ LED เครื่อง
โปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ รวมทั้งจัดท้าสื่อ
เผยแพร ่จัดงานแสดงและจ้าหนา่ยสินค้า 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพครัวเรือนเปูาหมาย 
ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พื้นที่ 10 อ้าเภอ  
ในจังหวัดราชบุร ี 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนฯจ้านวน 100 คน ด้าเนินการ  
2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน (80,440 บาท) 
- อบรมเสริมสร้างความรู้ และสาธิตอาชพี
แก่ครัวเรือน เปูาหมาย 10 อ้าเภอ  
จ้านวน 725 คน พร้อมสนับสนุนวัสดุ
ประกอบอาชีพ (4,041,150 บาท) 

4,121,590 จังหวัดราชบุร ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดราชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมอาชีพพร้อมสนับสนุนวัสดุประกอบ
อาชีพ ซ่ึงยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสม 
คุ้มค่า และความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทัง้ยังไม่มี
ความชัดเจนในกลุ่มอาชพีที่ฝึกอบรมตรงตามความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการหรือไม ่ซ่ึงอาจ 
ไม่สะท้อนผลลัพธ์ในความยั่งยืนและแกไ้ขปัญหาได้ 
 
  

  

33 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิว
แอสฟัลต์ โดยวธิีเสริมผิว
แอสฟัลต์ บนทางหลวง
หมายเลข 3206 ตอน
ควบคุม 0200 ตอน ห้วย
ศาลา-จอมบึง ระหวา่ง  
กม. 69+905 - กม. 74+925 
ต้าบลหนองพันจันทร์ 
อ้าเภอบา้นคา  
จังหวัดราชบุร ี
 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต ์โดยวธิีเสริมผิว
แอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและอุปกรณ์
จราจร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน
ควบคมุ 0200 ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง 
ระหว่าง กม. 69+905 - กม. 74+925 
ต้าบลหนองพันจันทร์ อ้าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี 2 ช่องจราจร  
กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางความกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร เขตทางกว้างรวม  
40.00 เมตร ระยะทาง 5.020 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากป็นการเสริมผิว
แอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและอุปกรณ์จราจร 
ทางหลวงหมายเลข 3206 ไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งถนนมีสภาพปกต ิ

  

34 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตบริเวณหน้า
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
ถึงสะพานคลองห้วยตะแคง 
หมู่ที่ 5 ต้าบลเกาะพลับพลา 
อ้าเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี
 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4  
ถึงสะพานคลองห้วยตะแคง หมู่ที่ 5  
ต้าบลเกาะพลบัพลา อ้าเภอเมืองราชบุร ี
จังหวัดราชบุรี กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,002 เมตร หนา 5 เซนติเมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,012 ตารางเมตร 

2,943,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เขางู 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินการและสภาพถนน 
ยังมีสภาพดีสามารถใช้งานได้ปกต ิ

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ราชบุร ีหน้า 17/17 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์โดยวิธีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวง
หมายเลข 3090 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน  
บ้านเลือก-หนองตากยา 
ระหว่าง กม. 31+200  - กม. 
33+430 ต้าบลหนองกวาง  
อ้าเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี 
 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต ์โดยวธิีบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและ
อุปกรณ์จราจรบนทางหลวงหมายเลข 3090 
ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเลือก-หนอง
ตากยา ระหว่าง กม. 31+200  - กม. 33+430 
ต้าบลหนองกวาง อา้เภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี 2 ช่องจราจร กวา้งช่องละ 
3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร  
เขตทางกว้างรวม 40.00 เมตร  
ระยะทาง 2.230 กิโลเมตร  

15,000,000 จังหวัดราชบุร ี แขวงทางหลวงราชบุร ี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ พร้อมงานติดต้ังปูายและอปุกรณ์
จราจร ทางหลวงหมายเลข 3090 ไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างศาลา  
หมู่ที่ 1 - ร่วมใจพัฒนา  
หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองพันจันทร์ 
อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  
 

ก่อสร้างถนนลคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 850.00 ตารางเมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองพันจันทร ์

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และขาดรูปภาพ
สภาพถนนเพือ่ประกอบในการพจิารณา  

  

37 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตสายหมู่ที ่8 เช่ือม
ต้าบลเกาะศาลพระ  
หมู่ที่ 10 ต้าบลวัดเพลง 
อ้าเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุร ี
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 285.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,140.00 ตารางเมตร (จุดเร่ิมต้น N 
13.456721 E 99.860610 - จุดสิ้นสุด N 
13.457728 E 99.857005) 

595,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวัดเพลง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินงาน และขาดรูปภาพ
สภาพถนนเพือ่ประกอบในการพจิารณา 
 
  

  

ปรับลดวงเงิน 31,000  
รวม 37 โครงการ 264,884,300  

 



สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 6

จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดสุพรรณบุรี 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

สุพรรณบุรี 599,090,912 247 598,885,708 152 295,608,057 95 303,277,651 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 บ่อสุพรรณชันโรงพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากด้วย 
นวัตกรรมสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยมูลค่าสูง  
ตำบลบ่อสุพรรณ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง จำนวน 150 คน 
แบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 50 คน โดย 
1. อบรมการเลี้ยงชันโรง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการปลูกพืชทีใ่ช้
เป็นแหล่งเกสรพืชชันโรง (102,150 บาท) 
2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงชันโรง 
เช่น รังพ่อแม่พันธุ์ชันโรง พันธุ์พืช รังเปล่า
ขยาย เครื่องแต่งกายแยกรัง ขวดใส่น้ำผึง้ 
อุปกรณ์ก่อสร้าง (เกรยีงโป๊ว เล่ือยลันดา 
ตะปู ค้อน ไม้แผ่นพาเลท) (307,350 บาท) 

409,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสุพรรณ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงชันโรงในพื้นทีต่ำบล 
บ่อสุพรรณ พร้อมสนับสนุนปัจจัยต้นแบบการผลิต 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพหลัก/อาชีพเสริม
และสร้างรายได้แก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จำนวน 150 คน สามารถเพิ่มรายได้ 
แก่เกษตรกร จำนวน 200,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
สามารถดำเนินการได ้
  

409,500 

2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อน 
บ้านสระเตย หมู่ที ่1  
ตำบลแจงงาม  
อำเภอหนองหญ้าไซ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก่อสร้างอาคารคัดแยก ผลผลิตเมล่อน  
(พร้อมห้องเย็นสำเร็จรูป) 1 แห่ง ขนาดกว้าง 
14.00 เมตร ความยาว 21.00 เมตร  
ความสูง 6.00 เมตร (1,284,738 บาท)  
และห้องเย็นสำเร็จรูปขนาด 
2.40x3.60x2.40 เมตร จำนวน 2 ตู้ 
(535,000 บาท) และขยายเขตติดตั้ง 
หม้อแปลง รวมทั้งอื่นๆ 

2,130,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ตำบลแจงงาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ 
เป็นการก่อสร้างอาคารคัดแยกผลผลิตเมล่อน 
พร้อมห้องเย็นสำเร็จรูป กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้เพาะปลูกเมล่อน 99 คน ซ่ึงมีพื้นที่การ
เพาะปลูกเมล่อน จำนวน 230 ไร่ สามารถ 
เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 47,000,000 บาท/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการดำเนินการ 

2,130,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาอาชีพเพือ่ฟื้นฟูผู้
ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชพีเสริม 
ระยะเวลาฝกึ 30 ชัว่โมง (5 วัน) แก่
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,200 คน แบ่งเป็น 
60 รุ่นๆ ละ 20 คน ประกอบไปด้วย 14 
หลักสูตร ได้แก ่
1. สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าและขาย
สินค้าออนไลน์ 
2. สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้าย้อม
สีธรรมชาติ 
3. สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้าปัก
พื้นเมือง 
4. สาขาการจักสาน 
5. สาขาการจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
6. สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 
7. สาขาการตัดเย็บเส้ือผ้า (ลาวเวยีง) 
8. สาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 
9. สาขาการทำเครื่องปั้นดินเผา 
10. สาขาการทำภาชนะด้วยวัสดธุรรมชาติ
โดยการอัดขึ้นรูปจากความร้อน 
11. สาขาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์ 
12. สาขาการบำรุงรักษาเครื่องจักร 
13. สาขาการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

3,000,000 จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 2 สุพรรณบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยส่งเสริมการ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 14 หลักสูตร ที่ชดัเจนและ
เกิดจากความต้องการของพื้นที่ กลุ่มเปา้หมาย 
เป็นแรงงานกลุ่มภาคการท่องเท่ียวและบริการ และ
กลุ่มเป้าหมายระดับรากหญ้าที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จำนวน 1,200 คน แบ่งเป็นการอบรม 60 รุ่นๆ ละ 
20 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

3,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาวิสาหกิจรายยอ่ย 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจ 
ฐานราก 

พัฒนาวิสาหกิจรายยอ่ยเพือ่สร้างความ
เข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานราก 
(ฝึกอบรม) ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม 
สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสนิค้า 
ออนไลน์ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม
จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ระยะเวลา 5 วัน 

200,000 จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 2 สุพรรณบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการสร้าง
ร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยของชุมชน  
จำนวน 40 คน โดยอบรม 2 รุ่นๆ ละ 20 คน 
ระยะเวลา 5 วัน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

200,000 

5 อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ำลำราง
อ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ ์
อำเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดลอกแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน  
ขนาดความกว้าง 5-140 เมตร ความยาว 
3,900 เมตร ความลึก 3-6 เมตร  
- อาคารทางน้ำเข้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 2 ช่อง เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 เมตร 
จำนวน 2 แห่ง  
-อาคารท่อลอด 2 - เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 
เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 1 แห่ง  
- อาคารท่อลอด 2 - เส้นผ่านศูนยก์ลาง  
1 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 แห่ง  
- อาคารท่อลอด 2 - เส้นผ่านศูนยก์ลาง  
1 เมตร ยาว 140 เมตร จำนวน 1 แห่ง  
- อาคารบันได คสล. กว้าง 5 เมตร จำนวน 
9 แห่ง 

14,404,000 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุพรรณบุรี ร่วมกับ 

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 7 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกแหล่งน้ำสำรางอา้ยขุนที่มีความตื้นเขิน 
เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการอปุโภค-บริโภคและ 
ทำเกษตรกรรม เช่น นาขา้ว การเลี้ยงโค วัว เป็ด 
เดิมมีปริมาณการกักเก็บนำ้ได้ 250,000 ลูกบาศก์
เมตร หลังขุดเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ ความจุ 
330,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์  
548 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
จำนวน 616 คน และเกษตรกร จำนวน 154 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  
  

14,404,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 4/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ขุดลอกคลองธรรมชาติ  
คลองเรือ (ถนนทุ่งลาด)  
หมู่ที่ 5 ตำบลรัว้ใหญ่ 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดลอกคลองธรรมชาติ สภาพเดิม 
ปากคลองระบายน้ำกว้าง 5.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 3.60 เมตร  ยาว 2,350 เมตร  
ลึก 0.70 เมตร ต้องการขุดลอกให้ปากคลอง
กว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 1.40 เมตร 
ยาว 2,350 เมตร ลึก 2.30 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
12,925 ลูกบาศก์เมตร   

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลรั้วใหญ ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน  
เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม  
ได้แก่ การปลกูข้าว เดิมมีปริมาณการกกัเก็บน้ำได้ 
7,073.50 ลูกบาศก์เมตร หลังขุดเพิ่มปริมาณ 
เก็บกักน้ำ 19,998.50 ลูกบาศก์เมตร พืน้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 300 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  
  

493,000 

7 ปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
กลาง หมู่ที่ 1  
บ้านรางหางม้า  
ตำบลปลายนา 
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดกลาง วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิว้ ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 
1,760 เมตร  

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดกลางที่ชำรุด เพือ่ให้มีน้ำใช้สำหรบัอุปโภค-
บริโภคที่เพียงพอ และเพื่อการเกษตร เช่น ปลูก
พืชผักสวนครัว ผกับุ้ง คะน้า ถั่วฝกัยาวและ
หน่อไม้ฝร่ัง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 390 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

494,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปา หมู่ที่ 1  
บ้านป่าสะแก ไผ่ขวาง  
ตำบลป่าสะแก 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาวาง
ท่อเมนประปา ทอ่พีอ ีชนิดความหนาแน่น
สูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
90 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประกอบ
และติดต้ัง ยาว 1,590 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ซ่ึงเดิมมีสภาพ
ชำรุด เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค 
ที่เพียงพอ และเพื่อการเกษตร เช่น ปลกูพืชผักสวน
ครัว ผักบุ้ง คะน้า ถั่วฝกัยาว หน่อไม้ฝร่ัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่จำนวน 300 
ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,162 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

500,000 

9 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4,6  
ตำบลสระแกว้  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้างเฉลี่ย 35 เมตร 
ก้นกวา้งเฉลี่ย 20 เมตร ลึกเฉลีย่ 5 เมตร 
ระยะทางยาว 2,050 เมตร หรือมีปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 78,925 ลูกบาศก์เมตร 

2,862,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองเพื่อให้มีนำ้ใช้เพียงพอต่อการทำ
เกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกขา้ว เดิมมีปริมาณ 
การกักเกบ็น้ำได้ 12,000 ลูกบาศก์เมตร หลังขุด
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 25,000 ลูกบาศก์เมตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 1,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  
  

2,862,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดกลาง หมู่ที ่2 
บ้านบัวประจันต์,บ้านทุ่งโพธิ์  
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดกลาง วางท่อ PVC ขนาดศูนย์กลาง  
3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,776 เมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ปลายนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลที่
ชำรุดเสียหาย เพื่อให้มีนำ้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค
ที่เพียงพอ และเพื่อการเกษตร เช่น พืชผักสวนครัว 
ผักบุ้ง คะน้า ถัว่ฝักยาว หนอ่ไม้ฝร่ัง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 470 ครวัเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

498,000 

11 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปา หมู่ที่ 5  
บ้านวัดขวาง ตำบลป่าสะแก 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาวาง
ท่อเมนประปาท่อพอีี ชนิดความหนาแนน่สูง 
PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
90 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประกอบ
และติดต้ัง ยาว 1,590 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบประปาวางท่อเมนประปา  
เพื่อให้มีน้ำประปาใช้เพียงพอในการอุปโภค บริโภค
และทำการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนใน
พื้นที่ จำนวน 211 ครัวเรือน และพื้นทีก่ารเกษตร
ได้รับประโยชน์ จำนวน 2,394 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบประปา หมู่ที่ 6  
บ้านดอนแค-ดงตาล  
ตำบลป่าสะแก  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา 
วางท่อเมนประปา ท่อพอีี ชนิดความ
หนาแน่นสูง PE 100 PN 6 ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร  
พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประกอบและติดต้ัง  
ยาว 1,590 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบประปาวางท่อเมนประปา  
เพื่อให้มีน้ำประปาใช้เพียงพอในการอุปโภค  
บริโภคและทำการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 167 ครัวเรือน และพื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน ์จำนวน 1,312 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

500,000 

13 ขุดลอกคลองธรรมชาติ  
(คลองน้ำเชี่ยว) หมู่ที ่1  
ตำบลรั้วใหญ่  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดลอกคลองธรรมชาติ สภาพเดิม 
ปากคลองระบายน้ำกว้าง 12.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 9.60 เมตร ยาว 630.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร ต้องการขุดลอกให ้
ปากคลองกวา้ง 12.00 เมตร  
กันกวา้ง 6.00 เมตรยาว 630.00 เมตร   
ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 8,845 ลูกบาศก์เมตร   

488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลรั้วใหญ ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน  
เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม  
ได้แก่ การปลกูข้าว พืชไร่พืชสวน เดิมมปีริมาณ 
การกักเกบ็น้ำได้ 8,164.80 ลูกบาศก์เมตร หลังขุด
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 17,010 ลูกบาศก์เมตร  
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 200 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 80 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสำคัญครบถ้วน 
 มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

488,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
(คลองปักคูไซด์) หมู่ที่ 2 
ตำบลรั้วใหญ่  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองปักคูไซด์) 
สภาพเดิมปากคลองระบายนำ้กว้าง  
11.00 เมตร ก้นกว้าง 7.60 เมตร ยาว 
800.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ต้องการขุด
ลอกให้ปากคลองกว้าง 11.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 5.40 เมตร ยาว 800.00 เมตร  
ลึก 2.80 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 8,960 ลูกบาศก์เมตร 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลรั้วใหญ ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อให้
มีน้ำใช้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว 
พืชไร่พืชสวน เดิมมีปริมาณการกกัเก็บนำ้ได้ 8,928 
ลูกบาศก์เมตร หลังขุดเพิ่มปริมาณเก็บกกัน้ำ 
18,368 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 70 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  
  

494,000 

15 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปา หมู่ที่ 1  
บ้านคันคลลอง  
ตำบลวังศรีราช  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาวาง
ท่อเมนประปา ทอ่พีอ ีชนิดความหนาแน่น
สูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
90 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประกอบ
และติดต้ัง ยาว 1,590 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบประปาวางท่อเมนประปา  
เพื่อให้มีน้ำประปาใช้เพียงพอในการอุปโภค  
บริโภคและทำการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 51 ครัวเรือน และพื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน ์จำนวน 2,143 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปา หมู่ที่  2   
บ้านป่าสะแก - บา้นทุ่ง  
ตำบลวังศรีราช  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา 
วางท่อเมนประปา ท่อพอีี ชนิดความ
หนาแน่นสูง PE 100 PN 10  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร 
พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประกอบและติดต้ัง  
ยาว 1,590 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบประปาวางท่อเมนประปา  
เพื่อให้มีน้ำประปาใช้เพียงพอในการอุปโภค  
บริโภคและทำการเกษตรปลูกพืชผัก และผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่จำนวน  
49 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 
จำนวน 1,475 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

500,000 

17 ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
บ้านท่าตะเกยีง  
ตำบลดอนมะเกลือ   
อำเภออู่ทอง   
จังหวัดสุพรรณบุรี     

ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านท่าตะเกยีง ตำบลดอนมะเกลือ  
อำเภออู่ทอง 
1) บริเวณถนนลาดยาง สพ.3009 ถึงบริเวณ
นายวโิรจน์ แจ่มใจ ระยะทาง 950 เมตร 
2) บริเวณ สพ.3009 ถึงบริเวณบ้านนาย
สมควร จำเนียรพรม ระยะทาง 640 เมตร
โดยใช้ท่อ PE 100 PN 8 เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
90 มิลลิเมตร  
รวมระยะทางยาวทั้งหมด 1,590 เมตร 

492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะเกลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายเขตท่อเมนประปา เพือ่แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของชุมชน ทำให้ประชาชนมีนำ้ใช้อย่าง
เพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภคและทำเกษตรกรรม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นทีจ่ำนวน  
93 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 
จำนวน 1,336 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

492,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปา หมู่ที่ 4  
บ้านโพธิ์ทอง  
ตำบลวังศรีราช  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาวาง
ท่อเมนประปา ทอ่พีอ ีชนิดความหนาแน่น
สูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
90 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประกอบ
และติดต้ัง ยาว 1,590 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบประปาวางท่อเมนประปา เพือ่ให้
ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับอปุโภค 
บริโภคและทำเกษตรกรรม เช่น ปลูกพชืผักสวน
ครัว ผักบุ้ง มะนาว มะกรูด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 89 ครัวเรือน และพื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน ์จำนวน 1,962 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

500,000 

19 ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไข
ปัญหาภยัแล้งของเทศบาล
ตำบลท่าเสด็จ หมู่ที ่3,6,7,9 
ตำบลสระแกว้  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง  
ปากคูกว้าง 2.50 เมตร ก้นคูกวา้ง  
1.00 เมตรยาวรวม 7,767 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,592 ลูกบาศก์เมตร  

464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลท่าเสด็จ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อให้
มีน้ำใช้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ได้แก่  
การปลูกขา้วและสวนมะมว่ง เดิมมีปริมาณการ 
กักเก็บน้ำได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตรหลังขุดเพิ่ม
ปริมาณเก็บกักนำ้ 35,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่
ได้รับประโยชน์ 300 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
ในพื้นที่ จำนวน 300 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

464,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 11/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปา หมู่ที่ 3  
บ้านดอนมะเกลือ  
ตำบลป่าสะแก  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาวาง
ท่อเมนประปา ทอ่พีอ ีชนิดความหนาแน่น
สูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
90 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประกอบ
และติดต้ัง ยาว 1,590 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบประปาวางท่อเมนประปา เพือ่ให้
ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับอปุโภค 
บริโภคและทำเกษตรกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เช่น 
ผักบุ้ง คะน้า ถัว่ฝักยาว หนอ่ไม้ฝร่ัง กระเพรา ตำลึง 
ตะไคร้ และมะกรูด กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
ในพื้นที่ จำนวน 400 ครัวเรือน และพื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน ์จำนวน 1,470 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

500,000 

21 ปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
กลาง หมู่ที่ 4 บ้านดอน
กลาง ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดกลาง วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิว้ ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 
1,764 เมตร 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลที่
ชำรุด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับ
อุปโภค บริโภคและทำเกษตรกรรม เช่น พืชผักสวน
ครัว ผักบุ้ง คะน้า ถั่วฝกัยาว หน่อไม้ฝร่ัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 464 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 12/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบประปา หมู่ที่ 4  
บ้านดอนมะเกลือ  
ตำบลป่าสะแก  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาวาง
ท่อเมนประปา ทอ่พีอ ีชนิดความหนาแน่น
สูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  
90 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประกอบ
และติดต้ัง ยาว 1,590 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบประปาวางท่อเมนประปา เพือ่ให้
มีน้ำประปาใช้เพยีงพอในการอปุโภค บริโภคและทำ
การเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 81 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 775 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

500,000 

23 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปา หมู่ที่ 2  
บ้านวังศรีราช  
ตำบลวังศรีราช  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาวาง
ท่อเมนประปา ทอ่พีอ ีชนิดความหนาแน่น
สูง PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
90 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือมประกอบ
และติดต้ัง ยาว 1,590 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบประปาวางท่อเมนประปา เพือ่ให้
มีน้ำประปาใช้เพยีงพอในการอปุโภค บริโภคและทำ
การเกษตร ปลูกผกัสวนครัว และผลไม้ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 151 ครัวเรือน และพื้นทีก่ารเกษตรได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 614 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไข
ปัญหาภยัแล้งของเทศบาล
ตำบลท่าเสด็จ หมู่ที ่4,5,6,9 
ตำบลสระแกว้  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง  
ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นคูกวา้ง 
1.00 เมตร ยาวรวม 2,515 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 
3,772.50 ลูกบาศก์เมตร  
ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นคูกวา้ง 
1.00 เมตร ยาวรวม 5,568 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
9,744 ลูกบาศก์เมตร 

497,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลท่าเสด็จ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน  
เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม  
ได้แก่ การปลกูข้าวและสวนมะม่วง เดิมมีปริมาณ
การกักเกบ็น้ำได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตร หลังขุด
เพิ่มปริมาณเก็บกักนำ้ 35,000 ลูกบาศก์เมตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่จำนวน  
280 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  
  

497,700 

25 ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
สาธารณประโยชน์หนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนปรู  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
สาธารณประโยชน์พื้นที่ประมาณ 12.00 ไร่ 
หรือพื้นที่ 19,200.00 ตารางเมตร ปริมาตร
ดินขุดลอก 30,000.00 ลูกบาศก์เมตร 
(พิกัด 14.7146630 -100.1510000)         

1,450,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนปร ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชนท์ี่มีความ
ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น เพือ่แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มนี้ำใช้
สำหรับการเกษตร ปลูกพืชผกั และปลูกพืชไร่  
เช่น ข้าว อ้อยและมันสำปะหลัง เดิมมีปริมาณเก็บ
กักน้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร หลังขดุเพิ่ม
ปริมาณเก็บกักนำ้ 50,000 ลูกบาศก์เมตร  
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 12 ไร่ กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน จำนวน 220 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

1,450,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังประปาทรง
แชมเปญ หมู่ที่ 7  
บ้านสำนักโกตำบลไร่รถ 
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง
ประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ 20 
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 
1.งานหอถังสูง ทรงรูปถ้วยแชมเปญ ขนาด 
20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 419,870.98 บาท 
2. งานถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก 
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร  
สูง 1.20 เมตร จำนวน 124,486.38 บาท 
3. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง  
6 นิ้ว ความลึก 250 เมตร จำนวน  
745,952 บาท 
  

1,290,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่รถ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็กพร้อมกอ่สร้างหอ
ถังประปาทรงแชมเปญ ซ่ึงเป็นความต้องการของ
ประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค 
- บริโภคในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้ง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 160 ครัวเรือน และ
พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ จำนวน 1,363 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

1,290,300 

27 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล 
บริเวณบ้านนางสาวจันทิมา 
ช้างนิ่ม ตำบลดอนกำยาน 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง  
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 150 เมตร 
1.งานติดต้ังเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จุ่มใต้น้ำ ขนาด 7.5 แรงม้า 220 โวลท์ 
จำนวน 148,000 บาท 
2. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง  
6 นิ้ว พร้อมกรุท่อด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5 
ความลึก 150 เมตร จำนวน 330,000 บาท 

478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนกำยาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็กและติดต้ังเครื่อง
สูบน้ำบาดาลระบบซับเมิสซิเบิ้ล เพื่อการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคและใช้ใน
การเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนในพื้นที่
และกลุ่มเกษตรกรรม ชาวไร่ชาวสวน จำนวน  
237 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

478,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 15/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 
บ้านหนองเพียร  
ตำบลบางงาม  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ชั้น 13.5 มอก.17-2532 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 280 เมตร 
1.ค่าดำเนินการขออนุญาตเจาะบอ่และ 
ขอใช้น้ำบาดาล จำนวน 1,000 บาท 
2.งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธ ี
หยั่งธรณีหลุมเจาะ จำนวน 3,800 บาท 
3. ค่าวิเคราะห์น้ำ จำนวน 1,300 บาท 
4. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย ์
กลาง 6 นิ้ว พร้อมกรุท่อด้วยท่อ PVC  
ชั้น 13.5 ความลึก 180 เมตร  
จำนวน 483,700 บาท 

489,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็ก เพื่อการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคและเพื่อ
การเกษตรปลูกพืชผกั กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน
ในพื้นที่ จำนวน 511 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ สามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

489,800 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 16/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 เจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถัง  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่  
ตำบลหนองผักนาก  
อำเภอสามชกุ  
จังหวัดสุพรรณบุรี    

เจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังความลกึ 
ไม่น้อยกวา่ 120 เมตร ถังขนาดความจุ  
12 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน 
กรมทรัพยากรธรณี  
1. งานหอถังสูงเหล็ก ขนาด 12 
ลูกบาศก์เมตร จำนวน 240,005 บาท 
2.งานถังกรองสนิมเหล็ก  
จำนวน 78,381 บาท 
3. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง  
6 นิ้ว พร้อมกรุท่อด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5 
ความลึก 120 เมตร จำนวน 249,600 บาท  
4. งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
งานเดินท่อส่งน้ำ งานวิเคราะห์น้ำ  
งานเป่าล้าง ขยายเขตท่อประปา งานปกั
พาดสายไฟฟ้า ฯลฯ วงเงิน 132,014 บาท 
  

700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 

หนองผักนาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็ก เพื่อแกไ้ขปัญหา
ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
เช่น ปลูกผักบุ้ง คะน้า ถัว่ฝักยาว หน่อไม้ฝร่ัง และ
มะพร้าว กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 222 คน (74 ครัวเรือน)   
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ 
 สามารถดำเนินการได้ทันที 

700,000 

30 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
เครื่องสูบน้ำแนวดิ่ง หมู่ที่ 1 
ตำบลรั้วใหญ่   
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแนวดิ่ง 
ท่อสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้  
ลึก 130.00-200.00 เมตร พร้อมกลบ 
บ่อบาดาลเกา่ บริเวณตลาดนำ้คูเมือง  
(หน้าวัดแค) 
1.ค่าปั๊มน้ำแนวดิ่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด  
3 แรงม้า จำนวน 32,000 บาท 
2. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว พร้อมกรุท่อด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5 
ความลึก 200 เมตร จำนวน 428,000 บาท 

460,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลรั้วใหญ ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็กพร้อมเครื่องสูบน้ำ
แนวดิ่ง เพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ทำไร่  
ทำสวน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 250 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

460,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 17/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังประปาทรง
แชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านนเรศ 
ตำบลดอนเจดีย์  
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง
ประปาทรงแชมเปญ ขนาดควาจุไม่น้อยกว่า 
20 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ 20 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ปา้ย  
1. งานหอถังสูงเหล็กแบบแชมเปญ ขนาด 
20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 414,500 บาท 
2. งานถังกรองสนิมเหล็ก  
จำนวน 59,800 บาท 
3. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเหลก็เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก 250 เมตร 
จำนวน 675,300 บาท  
4. งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาด 
2 แรงม้า งานเดินท่อส่งน้ำ งานขยายเขต
มิเตอร์ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
ข้อกำหนด ฯลฯ วงเงิน 140,700 บาท  
(งานขุดวางท่อเชื่อท่อเมนเดิม ท่อ PVC 2 
นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 20 เมตร  
จำนวน 2,142.49 บาท 

1,290,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนเจดีย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็กพร้อมกอ่สร้างหอ
ถังประปาทรงแชมเปญซ่ึงเป็นความต้องการของ
ประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค 
- บริโภคและเพื่อการเกษตร เช่น  ข้าว มันสำปะหลัง 
อ้อย และเล้ียงสัตว์ ทำไร่ทำนา กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 67 ครัวเรือน  และพืน้ที่
เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ จำนวน 750 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

1,290,300 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 18/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังประปาทรง
แชมเปญ หมู่ที่ 8  
บ้านหนองฝ้าย  
ตำบลดอนเจดีย์  
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง
ประปาทรงแชมเปญ ขนาดควาจุไม่น้อยกว่า 
20 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ 20 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ปา้ย  
1. งานหอถังสูงเหล็กแบบแชมเปญ ขนาด 
20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 414,500 บาท 
2. งานถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 59,800 บาท 
3. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเหลก็เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก 250 เมตร 
จำนวน 675,300 บาท  
4. งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ขนาด 2 แรงม้า งานเดินท่อส่งน้ำ งานขยาย
เขตมิเตอร์ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
ข้อกำหนด ฯลฯ วงเงิน 141,800 บาท  
(งานขุดวางท่อเชื่อมท่อเมนเดิม ท่อ PVC  
2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 30 เมตร  
จำนวน 3,213.73) 
5. งานรื้อถนนพร้อมวางท่อลอด  
จำนวน 3,500 บาท 

1,294,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนเจดีย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็กพร้อมกอ่สร้างหอ
ถังประปาทรงแชมเปญ ซ่ึงเป็นความต้องการของ
ประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค 
- บริโภค กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน  
75 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 
จำนวน 500 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

1,294,900 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 19/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม 
ก่อสร้างหอถังประปา 
ทรงแชมเปญ  
หมู่ที่ 9 บ้านนเรศพัฒนา  
ตำบลดอนเจดีย์  
อำเภอดอนเจดยี์   
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง
ประปาทรงแชมเปญ ขนาดควาจุไม่น้อยกว่า 
20 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ 20 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ปา้ย  
1. งานหอถังสูงเหล็กแบบแชมเปญ ขนาด 
20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 414,500 บาท 
2. งานถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 59,800 บาท 
3. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเหลก็เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก 250 เมตร 
จำนวน 675,300 บาท  
4. งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาด 
2 แรงม้า งานเดินท่อส่งน้ำ งานขยายเขต
มิเตอร์ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
ข้อกำหนด ฯลฯ วงเงิน 139,200 บาท  
(งานขุดวางท่อเชื่อท่อเมนเดิม ท่อ PVC 2 
นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 6 เมตร  
จำนวน 642.75 บาท) 
  

1,288,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนเจดีย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็กพร้อมกอ่สร้างหอ
ถังประปาทรงแชมเปญ ซ่ึงเป็นความต้องการของ
ประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค 
บริโภค และทำการเกษตร เช่น ปลูกผกัสวนครัว 
ปลูกไม้ผล ทำไร่ทำนา กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
จำนวน 81 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 655 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

1,288,800 

34 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล  
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง 
ตำบลศรีประจันต์  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อเหลก็ BS-M มอก. 
ลึก 270 เมตร พร้อมลานคอนกรีต 
ชานบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร 
จำนวน 799,200 
2. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ 
(Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด  
3.0 แรงม้า 380 V.AC พร้อมตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า จำนวน 60,500 บาท  
3.ติดต้ังชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 2,880 บาท 
  

862,580 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีประจันต์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็กเพือ่การแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคและเพื่อ
การเกษตรปลูกพืชผกัคะน้า ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝร่ัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จำนวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

862,580 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 20/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล  
บ้านนายอำนวย คำนวน  
หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำยาน  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง  
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 150 เมตร 
1.งานติดต้ังเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ 
จุ่มใต้น้ำ ขนาด 7.5 แรงม้า 220 โวลท์ 
จำนวน 148,000 บาท 
2. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง  
6 นิ้ว พร้อมกรุท่อด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5 
ความลึก 150 เมตร จำนวน 330,000 บาท 

478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนกำยาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเล็กเพือ่การแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และเพื่อ
การเกษตร เช่น ปลกูพืช อ้อย มันสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นทีแ่ละกลุ่ม
เกษตรกรรมชาวไร่ ชาวสวน จำนวน 358 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

478,000 

36 ปรับปรุงระบบท่อเมน
ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
ตำบลวังน้ำซับ 
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมูบ่้าน  
ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  
3 นิ้ว ยาว 838 เมตร  

171,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
วังน้ำซับ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับอปุโภค 
บริโภคและทำเกษตรกรรม เช่น ปลูกผกับุ้ง คะน้า 
ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝร่ัง กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
ในพื้นที่ จำนวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

171,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 21/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 วางท่อประปา หมู่ที ่7  
บ้านไผ่ช่องลม  
ตำบลบางเลน  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

งานวางท่อประปาท่อ PVC ชั้น 8.5  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว  
ข้อต่อท่อ PVC ตรง 3 นิว้ ลด 2 1/2 นิว้  
ข้อต่องอ 90 องศา 2/12 นิว้  
ข้อต่อสามทาง 2 1/2 นิ้ว ลด 4 หุน 
ประตูน้ำ 2 1/2 นิว้  
ข้อต่อสามทาง 2 1/2 นิ้ว  
น้ำยาเช่ือมทอ่ PVC ขนาด 500 กรัม  

280,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเลน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยวางท่อประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอสำหรับอปุโภค บริโภคและทำ
เกษตรกรรม เช่น ปลูกผักบุ้ง คะนา้ ถัว่ฝักยาว 
หน่อไม้ฝร่ัง มะพร้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
ในพื้นที่ จำนวน 140 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

280,000 

38 ปรับปรุงระบบจ่าย
น้ำประปาหมู่บ้าน  
โดยการเปลีย่นท่อจา่ยน้ำ
สายหลักใหม ่(ท่อ พีอี)  
หมู่ที่ 7 บ้านเกาะคู  
ตำบลนางบวช  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงระบบจ่ายนำ้ประปาหมู่บา้น  
เปลี่ยนท่อ PE 100 PN 6 ขนาด  
90 มิลลิเมตร ยาว 1,450 เมตร และ 
ท่อ E 100 PN 6 ขนาด 63 มิลลิเมตร  
ยาว 760 เมตร ระยะทางยาวรวม  
2,200 เมตร 

480,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางบวช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงระบบจา่ยนำ้ประปาหมู่บ้าน เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับอปุโภค 
บริโภคและทำเกษตรกรรม เช่น พืชสวน ไร่นา 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่จำนวน  
287 ครัวเรือน  และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 
จำนวน 1,645 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน   
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

480,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 22/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ปรับปรุงระบบท่อเมน
ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ตำบลวังน้ำซับ  
อำเภอศรีประจันต ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมูบ่้าน 
เส้นที่ 1 ท่อเมนขนาด 4 นิว้ ระยะทาง  
274 เมตร เริ่มบริเวณทางเข้าระบบประปา  
หมู่ที่ 7 ถึงบริเวณที่ดินนายเกษมสันต์  
แสงอินทร ์
เส้นที่ 2 ท่อเมนขนาด 3 นิว้ ระยะทาง  
607 เมตรเริ่มบริเวณที่ดินนางชิตชมัย  
ทองริด ถึงบริเวณที่ดินนายสนั่น ศรีนาค 
เส้นที่ 3 ท่อเมนขนาด 3 นิว้ ระยะทาง  
491 เมตร เริ่มบริเวณที่ดินนายเฉลิม  
เสริมสร้าง ถึงบริเวณที่ดินนางเตียง เปรมปรี 
เส้นที่ 4 ท่อเมนขนาด 3 นิว้ ระยะทาง  
722 เมตร เริ่มบริเวณที่ดินนางเตียง 
เปรมปรี ถึงบริเวณที่ดินนางเชิง จันทร์ขาว 
  

499,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
วังน้ำซับ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน  
เพื่อให้มีน้ำประปาหมู่บา้นสำหรับใช้เพียงพอในการ
อุปโภคและบริโภคและทำเกษตรกรรม เช่น  
ปลูก ผักบุ้ง คะนา้ ถัว่ฝักยาว หนอ่ไม้ฝร่ัง  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 1,000 คน (250 ครัวเรือน)  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

499,600 

40 ระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ ่หมู่ที ่10 
บ้านหัววัง ตำบลบอ่สุพรรณ 
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
หอถังสูงมีความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร 
1.งานอาคารโรงสูบน้ำพร้อมตอกเสาเขม็ 
โครงสร้างเหล็ก 6 เมตร จำนวน 8 ต้น 
จำนวน 183,265 บาท 
2. งานโครงสร้างระบบกรองน้ำขนาด  
10 ลูกบาศก์เมตร ถังน้ำใสความจุ 100 
ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์
เมตร จำนวน 1,862,850 บาท 
3.งานสาธารณูปโภค เช่น ทอ่ส่งน้ำดิบ, 
ท่อระหวา่งระบบ,ท่อปากบ่อบาดาล, 
ท่อจ่ายนำ้ดี,ท่อระบบประปา เป็นต้น 
จำนวน 311,600 บาท 
4.เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ระบบประปา 
จำนวน 505,254 บาท 

2,862,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสุพรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยทำระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับอุปโภค 
บริโภคและทำเกษตรกรรม เช่น ปลูกผกับุ้ง คะน้า 
ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝร่ังและมะพรา้ว กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 260 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

2,862,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 23/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 12  
บ้านดอนมะเกลือ  
ตำบลดอนมะเกลือ  
อำเภออู่ทอง   
จังหวัดสุพรรณบุรี     

ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
1) โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บา้น
บริเวณถนนลาดยาง สพ.3353 ถึง 
บริเวณนานางสังวร เดชใจทัด ระยะทาง 
ยาว 345 เมตร  
2) โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านอนันต ์จันทร์ใจดี  
ถึงบริเวณบ้านนางอ่อน ยอยรู้รอบ  
ระยะทางยาว 978 เมตร ระยะทางยาว 
รวมทั้งหมด 1,323 เมตร  

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะเกลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายทอ่เมนประปาหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีน้ำสำหรับ
ใช้เพียงพอในการอุปโภค-บรโิภคและประกอบ
อาชีพ เช่น รา้นอาหาร ร้านคา้ ร้านเสริมสวย 
วิสาหกจิอาหารสำเร็จรูป และด้านการเกษตรใน
การปลูกผักบุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว หนอ่ไม้ฝร่ัง 
มะพร้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 1,244 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรม
ได้รับประโยชน์ จำนวน 193 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

496,000 

42 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนนเทศบาลบริเวณหน้า
บ้านนายพาน มีศรี ถึงถนน
เทศบาล 8 ซอย 2  
ตำบลสระแกว้  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 488 เมตร หนา 0.15 เมตร 

491,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลท่าเสด็จ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว มะมว่ง สัตว์เล้ียง 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชนใน
พื้นที่และกลุ่มเกษตรกรรม ชาวสวน ชาวไร่  
จำนวน 497 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

491,800 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 24/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ดินพร้อมลงลูกรังและหิน
คลุกบดทับแน่น ถนนคัน
คลองระบาย 1 ซ้าย  
สองพี่น้อง ฝั่งซ้าย  
หมู่ที่ 1, 2 และหมู่ที่ 3  
ตำบลดอนโพธิ์ทอง  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินพร้อมลงลูกรัง
และหินคลุกบดทับแน่น ปริมาณงาน 
ผิวจราจรด้านบนกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 575 เมตร โดยลงลูกรังบดทับ 
แน่นหนา 0.20 เมตร และลงหินคลุก 
บดทับแน่นหนา 0.15 เมตร 

1,985,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนโพธิ์ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินพร้อมลงลูกรัง
และหินคลุกบดทับแน่น เพื่อสัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 672 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

1,985,000 

44 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 7 ซอย 5  
(ต่อจากของเดิม)  
ตำบลสระแกว้  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 268 เมตร หนา 0.05 เมตร 

399,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น  
ข้าว มะม่วง กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
เป็นประชาชนจำนวน 207 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

399,500 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 25/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
สายบ้านวังน้ำเย็นซอย 6 
จากทางหลวงหมายเลข 18 
กม.ที่ 0+000 (ข้างที่ดินนาง
โสภา พรมใจมั่น) ถึง กม. 
ที่ 0+520 (ที่ดินนายสัน 
พนานอก) หมู่ที่ 2  
ตำบลวังน้ำเย็น  
อำเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
520.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ทำการไม่น้อยกวา่ 1,560.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย  

574,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังน้ำเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ขา้ว อ้อย 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 285 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

574,000 

46 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์คอนกรีต ถนนสายคัน
คลองชลประทานสาย 1  
ฝั่งขวา หมู่ที ่7 บ้านกฤษณา 
ตำบลกฤษณา  
อำเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  
ผิวทางกวา้ง 6 เมตร ยาว 590 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้าง 
ข้างละ 1.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
3,540 ตารางเมตร 

2,710,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกฤษณา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว ออ้ย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน  
จำนวน 454 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
 มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

2,710,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 26/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
บริเวณที่ดินนายบุญสม 
ทรัพย์ผลไทย ถึง บริเวณ
บ้านนายสวุรรณ กล้าหาญ 
หมู่ที่ 3 บ้านดอนกระทือ 
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร 

476,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น  ข้าว อ้อย กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 382 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

476,000 

48 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
บริเวณรอยต่อถนน คสล. 
เดิม ถึงบริเวณบ้านนายเยือ้ 
พิมวงษ์ หมู่ที ่2 บ้านหนอง
ปลิง ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี    

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร 

476,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน  
จำนวน 475 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

476,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 27/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ปรับปรุงถนนเดิม 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองกระเสียว  
หมู่ที่ 9 บ้านคันคลอง 
กระเสียว ตำบลนางบวช  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางบวช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว ขา้วโพด 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 219 คน เกษตรกร จำนวน 200 คน  
และผู้ประกอบการ 19 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการดำเนินการ 

497,000 

50 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหนองปากชอ่ง  
หมู่ที่ 3 บ้านไร่  
ตำบลนางบวช  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหนองปากชอ่ง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร  
ผิวลาดยางหนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 

482,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางบวช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสรมิการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
ข้าวโพด และเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก ่
วัดหลวงปู่ธรรมโชต ิ(วัดเขาขึ้น) กลุ่มเปา้หมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชนและเกษตรกร 
ในพื้นที่ จำนวน 148 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
 มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

482,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 28/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
บริเวณรอยต่อถนน คสล. 
เดิมถึงบริเวณประปา
หมู่บ้านริ้วทองเครือ หมู่ที ่5 
บ้านปา่พระเจา้ ตำบลปลายนา 
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 660 ตารางเมตร 

471,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชน
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 453 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

471,000 

52 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,480.00 ตารางเมตร 

1,994,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งคลี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย ขา้ว กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชนและเกษตรกร 
ในพื้นที่ จำนวน 855 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,994,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 29/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
บริเวณรอยต่อ ถนน คสล. 
เดิมถึงบริเวณที่ดินนาย
ประยงค์ หมู่ที่ 2  
บ้านบัวประจันต์  
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 690 ตารางเมตร 

492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ปลายนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย ขา้ว กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชนและเกษตรกร 
ในพื้นที่ จำนวน 475 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

492,000 

54 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ลูกรัง พร้อมรื้อคันทางเดิม
แล้วบดทับ สายเลียบคลอง
ชลประทานซ้าย (ฝั่งขวา) 
หมู่ที่ 6 บ้านทา่นางเริง 
ตำบลนางบวช  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลูกรังพร้อมรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับสายเลียบคลอง
ชลประทานซ้าย (ฝั่งขวา) ผวิจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร ใช้ปริมาตรดินลูกรัง 
ไม่น้อยกวา่ 1,200 ลูกบาศก์เมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางบวช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลูกรังพร้อมรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับ เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย  
มันสำปะหลัง ขา้ว กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ เป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่  
จำนวน 197 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 30/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดอน
ปรู เร่ิมจากถนนลาดยาง
บ้านไร-่คลองชะอมบริเวณ
แยกบา้นนางฉวี ปานมณี  
ถึงบริเวณที่ดินนางตลับ  
พลเสน อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
920.00 ตารางเมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนปร ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
จำนวน 125 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

489,000 

56 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 2 
ตำบลดอนปรู เร่ิมจากถนน 
คสล. บริเวณที่นานางนงนุช 
รุ่งเรือง ถึงที่นานางยุพา  
กรุดเพ็ชร อำเภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 
920.00 ตารางเมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนปร ู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง  
ข้าว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
จำนวน 120 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการดำเนินการ 

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 31/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ลูกรังพร้อมรื้อคันทางเดิม
แล้วบดทับ สายเลียบคลอง
ชลประทานซ้าย (ฝั่งซ้าย) 
หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง 
ตำบลนางบวช  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลูกรังพร้อมรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับ สายเลียบคลอง
ชลประทานซ้าย (ฝั่งซ้าย) ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ใช้ปริมาตร 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางบวช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลูกรังพร้อมรื้อคันทาง
เดิมแล้วบดทับ เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย ขา้ว 
ข้าวโพด และเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่  
วัดหลวงปู่ธรรมโชต ิ(วัดเขาขึ้น) กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน จำนวน 213 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการดำเนินการ 

490,000 

58 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
สายต้นมะพลับ 
หมู่ที่ 3 บ้านไร ่ 
ตำบลนางบวช  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลูกรังพร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ สายต้นมะพลับ ผิวจราจรกวา้ง 
2.70 เมตร ยาว 1,700 เมตร ใช้ปริมาตร 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 918 ลูกบาศก์เมตร 

300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางบวช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย มนัสำปะหลัง 
ข้าว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
จำนวน 148 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

300,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 32/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ท้ายบ้านหนองปลาดุก หมู ่4  
ตำบลหนองกระทุ่ม  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทา้ยบ้านหนองปลาดุก ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,000 ตารางเมตร 

2,600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หนองกระทุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 250 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

2,600,000 

60 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน
ลาดยางสาย 3351 ถึง
บริเวณที่ดินนายบุญลือ  
คงชาตร ีหมู่ที่ 5 ตำบลบาง
ตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 

2,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางตะเคียน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 500 คน และเกษตรกร  
จำนวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

2,800,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 33/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เร่ิมจากบริเวณรอยต่อถนน 
ถึงบริเวณบ้านนางผ่อน 
จำปารักษ์ หมู่ที ่3 
บ้านดอนกระทอื  
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 660 ตารางเมตร 

471,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 382 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

471,000 

62 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ดินเสริมหินลุกพร้อมบดทับ  
บริเวณริมบึงปลายนาช่วง
หมู่ที่ 3 ปลายนา 
ติดต่อบ้านสามจุ่น  
หมู่ที่ 3 บ้านปลายนา- 
บ้านสามจุ่น ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี    

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินเสริมหินลุก
พร้อมบดทับ ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
8.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 382 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 34/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
แยกถนนลาดยางสายปลาย
นา-ป่าพระเจ้า ถึง บริเวณที่
สาธารณประโยชน ์
บึงบัวประจันต์ หมู่ที่ 2  
บ้านบัวประจันต์  
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี   

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร 

280,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชน
และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 475 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ สามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

280,000 

64 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 5,7  
ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนาย
สังวาลย์ หงษโ์ต ถึงสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 5  
ช่วงที่ 2 บริเวณสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 เช่ือมต่อ หมู่ที่ 5  
ตำบลบางใหญ่ ถึงสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 เช่ือมต่อเขต 
ตำบลวัดโบสถ ์ 
ตำบลบางใหญ่  
อำเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
จำนวน 2 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 5.50 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 5.50 เมตร  
ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร 

7,390,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 850 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการดำเนินการ 

7,390,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 35/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยาง Asphaltic 
concrete สายบ้านไผเกาะ 
- บ้านคันลำ (ตอนไผ่วงษ์) 
หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตาล  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
Asphaltic concrete ผิวจราจรกวา้ง  
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.70 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว  
430.00 เมตร โดยมีพื้นที่ Asphaltic 
concrete ไม่น้อยกวา่ 3,182 ตารางเมตร 

1,507,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง Asphaltic 
concrete เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรพืชไร่ พืชสวนออกสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 250 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

1,507,700 

66 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากที่นานางประภา โพธิ์พันธุ์  
ถึงบ้านนายสมภพ  
ศรีบุญเพ็ง หมู่ที่ 5  
ตำบลมดแดง  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร 

214,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมดแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง Asphaltic 
concrete เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย มนัสำปะหลัง 
ข้าว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
เปน็ประชาชน จำนวน 60 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

214,600 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 36/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ดินเสริมหินลุกพร้อมบดทับ  
บริเวณริมบึงปลายนา 
ช่วงหมู่ที่ 2 บา้นทุ่งโพธิ ์  
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินเสริมหินลุก
พร้อมบดทับขนาดผวิจราจร 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 130 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,040 ตารางเมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินเสริมหินคลุก
พร้อมบดทับ เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย มนัสำปะหลัง 
ข้าว กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
เป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที ่ 
จำนวน 475 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ สามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

490,000 

68 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
ชุมชนไร่ผักบริเวณหน้า
โรงเรียนวัดพร้าว หมู่ที่ 1  
ตำบลโพธิพ์ระยา  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 - 7.00 เมตร  
ความยาวรวม 102.80 เมตร  
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
600 ตารางเมตร 

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
โพธิ์พระยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ เป็นประชาชนในพื้นที่  
จำนวน 521 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 37/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ปรับปรุงถนนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัสท์ตกิ 
คอนกรีตจากที่ดิน  
นายสวง พวงทอง ถึงที่ดิน
นายจำเนียร จันทร์หอม  
หมู่ที่ 16 บ้านเขาดีสลัก 
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 20 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย 
มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 600 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

500,000 

70 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
ผสมซีเมนต์และน้ำยา 
โพลิเมอร์ (โดยวิธ ี
Pavement In-Place 
Recycling) หมู่ที่ 4 และ 
หมู่ที่ 5 ตำบลสระยายโสม 
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

1. ปรับปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ผสมซีเมนต์และนำ้ยา 
โพลิเมอร์ (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  
ระยะทาง 1.870 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,090 ตารางเมตร 
2. งานติดต้ังราวกันตก (การ์ดเลน)  
ฝั่งซ้าย ความยาว 7.320 กิโลเมตร 
3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ฝั่ง ข้างทางถนน
คันคลอง พร้อมปลูกต้นไม้ดอกตามฤดูกาล 

9,970,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ขุนพัดเพ็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวทางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต ผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 60 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการดำเนินการ 
  

9,970,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 38/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 8 สายฟาร์มไก-่ 
ถนน ทล.3015 วัดสองเขต  
ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,010 เมตร หนา 0.05 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,040 ตารางเมตร 

1,676,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านโข้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น  
อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ขา้วโพด กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จำนวน 558 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการดำเนินการ 

1,676,500 

72 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 สายแยกหนองขาม - 
หนองกระทุ่ม  
ตำบลบ้านโข้ง  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 933 เมตร หนา 0.05 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,665 ตารางเมตร 

1,923,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านโข้ง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย 
มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 736 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,923,200 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 39/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัสท์ตกิคอนก
รีตพื้นทางหินคลุกผสม
ซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ 
จำนวน 3 สายทาง 
สายที่ 1 จากถนนลาดยาง 
เดิมถึงคลองแอล 23 
สายที่ 2 จากห้วยหนอง
ปล้องถึงถนนลาดยางเดิม
เลียบคลองแอล 23 
สายที่ 3 จากถนนลาดยาง
เดิมเลียบคลองแอล 22  
ถึงทางแยกไปรางคัดเค้า  
หมู่ที่ 4-หมู่ที ่2  
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัสท์ติก คอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสม
ซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ 
สายที่ 1 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,400 ตารางเมตร 
สายที่ 2 กวา้ง 50 เมตร ยาว 1,350 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,725 ตารางเมตร 
สายที่ 3 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตร 

9,825,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์
และน้ำยาโพลิเมอร์ จำนวน 3 สายทาง เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
ออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด  
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 2,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

9,825,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 40/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 5 สายบา้น
ห้วยพาด - ดอนผกัหวาน 
ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัสท์ติกคอนกกรีตทางกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,740 เมตร หนา 0.05 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,960 ตารางเมตร 

2,888,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านโข้ง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย  
มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 736 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

2,888,200 

75 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน คสล. เดิมถึงอ่างเก็บ
น้ำเขาชายธง หมู่ที ่12  
บ้านช้างดำหวั ตำบลดอนคา 
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 825 ตารางเมตร 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 800 ครวัเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 41/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
แบบ Overlay หมู่ที่ 2  
บ้านดอนมะเกลือ  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตแบบ Overlay ขนาดผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ยาว 631.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,524.00 เมตร  

968,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะเกลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
แบบ Overlay เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย  
มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 1,244 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

968,000 

77 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 บ้านเลียบราง 
ตำบลดอนมะเกลือ  
อำเภออู่ทอง   
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลอนมะเกลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 1,244 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3  
สายหวันา-โคกเป้า  
ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 974 เมตรหนา 0.05 เมตร 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,896 ตารางเมตร 

1,616,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านโข้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย มนัสำปะหลัง 
ข้าว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นประชาชน จำนวน 334 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,616,900 

79 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่งกระเจ็ด  
ตำบลดอนมะเกลือ  
อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะเกลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 1,244 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

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

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In 
Place  Recycling เร่ิมจาก
ถนน คสล. สายทุ่งกว้าง  
(ที่นายพิทกัชัย ทบัทิมทอง)  
ถึงที่นายณรงค์ เปื่ยมศีล  
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง  
ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์คอนกรีต โดยวธิี Pavement In 
Place Recycling กว้าง 5 เมตร ยาว 892 
เมตรหนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่  
ไม่น้อยกวา่ 4,460 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายจราจร 

2,128,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังคัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิี Pavement In Place 
Recyclingเพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย มนัสำปะหลัง 
ข้าว ข้าวโพด และเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
เขื่อนกระเสียว กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 418 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

2,128,000 

81 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 6  
บ้านปากคลองบางขวาก 
ตำบลย่านยาว  
อำเภอสามชกุ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 607 เมตร  
หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 2,428 ตารางเมตร 

1,187,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลย่านยาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผวิ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
และมะม่วง กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 360 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,187,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 44/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กโดยการป ู
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมะนาว  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการปยูางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว  
580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

1,166,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะนาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผวิ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย 
มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน  
จำนวน 1,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,166,300 

83 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัสติก
คอนกรีต หมู่ที่ 5  
บ้านบางสาม ตำบลบางเลน  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกวา่ 4,500 ตารางเมตร 

1,900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเลน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย 
มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 120 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,900,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
ตำบลบางตะเคียน  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทางยาว 1,030 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,090 ตารางเมตร  
(ไม่มีไหล่ทาง) 

1,796,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางตะเคียน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย มัน
สำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 500 คน  
และเกษตรกร จำนวน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
 มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,796,000 

85 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เร่ิมต้นจากบริเวณบ้านนาง
นงลักษณ์ ศรีทับ  
ถึงบริเวณบ้าน 
นางสมใจ ปาละวงษ์ และ
แยกบา้น นายเช้ือ จาดสดี 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ ่ 
ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 915 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร 

1,303,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังลึก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และมะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 272 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,303,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ล้อม  
ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

1,028,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลกระจัน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย มนัสำปะหลัง 
ข้าว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 250 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,028,000 

87 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต เร่ิมจากสามแยก
ถนนสายทุ่งกวา้ง (แยกที่
นายสมหมาย เผือกทอง) 
 ถึงแยกที่นายสมพงษ ์ 
จันทร์งาม หมู่ที่ 5  
บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน  
อำเภอด่านชา้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกท์คอนกรีต งานผวิจราจร  
กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
5,340 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร 
และ Guard Rail 

5,472,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลงคัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย 
มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด และเช่ือมโยงสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ได้แก ่เขื่อนกระเสียว กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชนในพื้นที่  
จำนวน 957 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

5,472,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านดอนกลาง  
ตำบลบางเลน  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 410 เมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  
1,640 ตารางเมตร 

1,020,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเลน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 150 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,020,000 

89 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบห้วยรี และ 
รอบห้วยคอด ชุมชนหลวง
พ่อวัดบางแอก หมู่ที่ 4 
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 623 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,869 ตารางเมตร 

1,036,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลสามชุก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง  
ข้าว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 126 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,036,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7  
บ้านตาลเรียง-สองห้อง 
ตำบลกระจัน  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

365,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
กระจัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย มนัสำปะหลัง 
ข้าว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมในการดำเนินการ 

365,000 

91 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านโข้ง ตำบลพลับพลาไชย 
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง  
660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร  
ไหล่ข้างทางละ 0.50 เมตร  

2,278,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลพลับพลาไชย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว มะม่วง กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 1,104 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

2,278,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 49/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

92 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต เร่ิมต้นจากบริเวณ
บ้านนายพเยาว์ นำ้ทอง ถึง 
บริเวณปากทางสามแยกสาย
ทุ่งลานโพธิ์ หมู่ที่ 3  
บ้านหนองฉนวน  
ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร  

2,848,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังลึก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ขา้ว มะม่วง 
และเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวบึงหนองสองตอน 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 250 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

2,848,600 

93 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตจากกิโลเมตร 
ที่ 0+000 ถนนลาดยางสาย
หนองพันเทา-หนองกระดี่ 
ถึง กิโลเมตรที่ 0+200 
บริเวณบ้านนายดาวเรือง  
มีนิลดี หมู่ที่ 18  
บ้านหนองขุย  
ตำบลบ่อสุพรรณ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

420,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสุพรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
พืชไร่พืชสวน กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 300 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

420,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 50/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางพารา 
แอสฟัลท์คอนกรีต จาก
บริเวณบ้านนายไสว จับแก้ว 
ถึงบริเวณบ้านนายพงศกร 
แสงเพชร หมู่ที่ 4  
บ้านหัวทำนบ  
ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที ่4 ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 490 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 2,940 ตารางเมตร 

1,191,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านดอน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางพารา 
แอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ขา้ว มะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 822 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,191,000 

95 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแบบพารา 
แอสฟัลท์ จากบริเวณ
สะพาน คสล. หมู่ที ่6  
บ้านดอนใต้ ถึงสามแยก
คลอง 4R 5L 2L ถึงหมู่ที่ 8 
บ้านบ่อ ตำบลบ้านดอน 
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมู่ที่ 6 ถึง  
หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกวา่ 
10,800 ตารางเมตร   

4,375,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านดอน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย  
มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 573 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

4,375,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 51/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
สายบ้านหนองนกออก  
บริเวณบ้านนางสมศรี  
บุญเกิด ถึงบ้าน 
นางสุรี แก้วมณี  
ตำบลสระกระโจม  
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
210 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
840 ตารางเมตร  

485,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระกระโจม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 192 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

485,900 

97 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงที่ 1 จากถนนคอนกรีต
เดิมถึงที่นางวา ช่างเกวยีนด ี
ช่วงที่ 2 จากที่นางวา  
ช่างเกวียนดี ถึงที่นายสมร  
ช่างเกวียนดี หมู่ที่ 15  
บ้านหนองศรีเทพ  
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก  
0.00 - 0.50 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก  
0.00 - 0.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
762 ตารางเมตร 

478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 800 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

478,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 52/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านท่ามะนาว  
ตำบลยางนอน  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางนอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 546 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

489,000 

99 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต จากกิโลเมตร 
ที่ 0+000 ถนนลาดยางสาย
หน้าโรงเรียนบ่อสุพรรณถึง 
กิโลเมตรที่ 0+200 ถนน
คอนกรีต (ระบบประปา 
หมู่ 5) หมู่ที ่5 บ้านหัวกลับ  
ตำบลบ่อสุพรรณ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง  
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

420,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสุพรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชน 
ในพื้นที่ จำนวน 400 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

420,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 53/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
เช่ือมระหว่าง ตำบลกระจัน
ถึงตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร ระยะทาง 800 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายจราจรและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  

2,721,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
กระจัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น 
ข้าว กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 850 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

2,721,000 

101 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านดงพิกุล ตำบลยางนอน 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่คอนกรตี ได้ไม่นอ้ยกวา่ 
800 ตารางเมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางนอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว กลุ่มเปา้หมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชนในพื้นที่  
จำนวน 841 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 54/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

102 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอน 
กรีต บริเวณถนนสายหัวย
แห้ง หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเขียว  
ตำบลด่านช้าง  
อำเภอด่านชา้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี        

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนน 
สายหวัยแห้ งานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร  

1,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย 
มันสำปะหลัง ขา้วโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ เป็นประชาชนในพื้นที่  
จำนวน 841 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

1,500,000 

103 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7 บ้านทา่ข้าม  
ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 1,840 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,880 ตารางเมตร 

8,693,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
ในพื้นที่ จำนวน 187 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

8,693,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 55/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต โดยวิธ ี
Pavement In Place 
Recycling หมู่ที่ 9 บ้านเขา
โล้น ตำบลวังคัน อำเภอดา่น
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์คอนกรีต โดยวธิี Pavement In 
Place Recycling กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 6,000 ตารางเมตร พร้อมตดิตั้ง
ป้ายจราจร 

2,829,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังคัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ออ้ย มนัสำปะหลัง 
ข้าว ข้าวโพด และเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
เขื่อนกระเสียว กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 176 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

2,829,000 

105 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต เร่ิมต้นจากบริเวณ
สะพานเหล็กบา้น 
นางละออ ริตพวง  
ถึงบริเวณสีแยกอุโมงค์  
หมู่ที่ 15 บ้านทา่พิกุล  
ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผวิจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
865 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,325 ตารางเมตร  

2,087,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังลึก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
และมะม่วง กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
เป็นประชาชน จำนวน 264 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

2,087,500 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 56/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านดอนกลาง ตำบลบาง
เลน อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 435 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  
1,740 ตารางเมตร 

1,080,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเลน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 160 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

1,080,000 

107 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
สายบ้านวังน้ำเย็นซอยจาก
ทางหลวงหมายเลข 3318 
กม.ที่ 0+000 (ที่นายกิมไล้ 
รัตนทองคง) ถึง กม.  
ที่ 0+335 (ที่นานายวานิช  
ลอพานิช) หมู่ที่ 2 ตำบลวัง
น้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 335.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,340.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ปา้ย 

558,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังน้ำเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ 
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออก 
สู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 285 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

558,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 57/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

108 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก โดยการปูยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 1 เร่ิมจากถนนลาดยาง 
3020 บริเวณบ้านนาย
สมปอง ศรีน้อยเมือง 
 ถึง คลอง 4  
ขวา 11 ซ้าย 2 ซ้าย  
ตำบลดอนมะนาว  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการปยูางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

1,680,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลดอนมะนาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ 
ปูยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เพื่อสัญจรและ 
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออก 
สู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน  
จำนวน 1,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,680,800 

109 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
จากบริเวณบา้นนางสมส่วน  
ศรีแจ่มดี ถึงบริเวณแยก 
บ้านนางหม่น คำเภา  
ตำบลต้นตาล  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ผิวกวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 625.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,500.00 
ตารางเมตร 

1,547,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลต้นตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 250 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,547,500 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 58/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12  
ตำบลหนองโอ่ง   
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง  
4 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,800 ตารางเมตร   

2,580,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น 
อ้อย ข้าว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
เป็นประชาชน จำนวน 685 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
 มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

2,580,000 

111 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางพารา 
แอสฟัลท์คอนกรีต บนคัน
คลองชลประทาน 1R 4R 5L 
2L บริเวณที่นานายผุด  
เกิดทองด ีถึงบริเวณที่นา
นายประยุทธ พรมเพียงช้าง 
หมู่ที่ 1 บ้านดอน  
ถึงหมู่ที่ 8 บ้านบอ่  
ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที ่1 ถึงหมูท่ี่ 8 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร  

7,622,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านดอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตบนคันคลองชลประทาน  
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย ขา้ว ข้าวโพด 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชน 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 ได้รับประโยชน ์จำนวน  
1,048 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

7,622,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

112 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางจากบริเวณ
บ้านนายทุย๊ ภู่ระหงษ์ ถึง
บริเวณที่นานายประจักษ ์
ครุฑใจกล้า หมู่ที่ 6  
ตำบลบ้านกุ่ม  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง  
1,770 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,080 ตารางเมตร 

4,149,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง เพื่อสัญจร
และส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออก 
สู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 225 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

4,149,000 

113 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองโอ่ง  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยมปีริมาณงานผิวจราจรกวา้ง  
4.50 เมตร ยาว 1,218 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,481 ตารางเมตร  

3,575,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มัน สำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 798 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

3,575,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 60/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

114 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
ตำบลหัวโพธิ ์ 
อำเภอสองพี่นอ้ง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 
ข้างละ 0.25 เมตร ระยะทางยาว  
180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
630.00 ตารางเมตร 

450,297 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 304 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

450,297 

115 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายจากบริเวณบ้าน 
นางอรกช แหยมนา ถึงที่นา
นางกัญญา เกิดวัน หมู่ที่ 5  
บ้านดอนเจดีย ์ 
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง  
3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
1,445 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

1,021,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนเจดีย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
และพืชไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 259 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,021,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 61/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาก
ถนนลาดยางสระศรีเจริญ-
ราษฎรบำรุง ถึงที่นานาย
ประยงค์ สุมณฑา หมู่ที่ 3
บ้านหนองสระ 
ตำบลดอนเจดีย์  
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี      

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรถนนเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผวิ
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร พร้อมติดตัง้
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการจำนวน 1 ป้าย                                                                                

1,296,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนเจดีย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน จำนวน 112 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,296,000 

117 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เร่ิมจากบริเวณที่ดินนาง
จินตนา วงศ์สุวรรณ ถึง
บริเวณที่ดิน 
นายไสว รักสนิท หมู่ที่ 7  
ตำบลวังน้ำซับ  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร  

428,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
วังน้ำซับ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
จำนวน 250 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

428,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 62/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
ตำบลวังน้ำซับ  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 395.00 เมตร  
หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,580.00  
ตารางเมตร  

1,091,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
วังน้ำซับ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
จำนวน 300 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

1,091,000 

119 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 ติดต่อหมู่
ที่ 9 จุดเร่ิมต้นบริเวณบ้าน
นายสมจิต ดอกเชอม ถึง
บริเวณบ้านนายประทวน  
ศรีบานเย็น ตำบลทะเลบก 
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,950 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร 

5,109,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเลบก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย 
มันสำปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จำนวน 316 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี

5,109,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 63/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 บ้านไผ่สัก  
ตำบลบางตาเถร  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,290 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,870 ตารางเมตร  

2,773,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 
บางตาเถร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 400 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

2,773,000 

121 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้
ใหม่ จากกิโลเมตรที่ 0+000  
สามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ
วิทยา ถึง กโิลเมตรที่ 
2+000 สามแยกบา้นผู้ใหญ่
เกรียง ผิวทองงาม หมู่.5,7 
บ้านหัวกลับ,บ้านหัวรัง 
ตำบลบ่อสุพรรณ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมนำกลับ 
มาใช้ใหม่ ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร 

7,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสุพรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีเดิมนำ
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ขา้ว 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชนใน
พื้นที่ จำนวน 600 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

7,100,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 64/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

122 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาชอ่น 
ตำบลยางนอน  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ปูยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ได้ไม่น้อยกวา่ 9,600 ตารางเมตร  

4,668,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางนอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ เป็นประชาชนในพื้นที่ จำนวน 227 
ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

4,668,000 

123 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต จากนา 
นางสุพิศ เอกพันธ ์ 
ถึงคลองแอล 23 หมู่ที่ 18  
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 5 เมตร   
ยาว 1,308 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,540 ตารางเมตร  

2,729,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว กลุ่มเปา้หมาย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชนในพืน้ที่  
จำนวน 800 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

2,729,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 65/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

124 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3  
บ้านย่านยาว ตำบลยา่นยาว  
อำเภอสามชกุ  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง  
2,130 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 8,520 ตารางเมตร  

3,969,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลย่านยาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผวิ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
มะม่วง และเป็นเส้นทางเช่ือมโยงสู่แหลง่ท่องเที่ยว
บึงหนองพงษ์ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นประชาชนตำบลยา่นยาวและพื้นที่ขา้งเคียง 
จำนวน 230 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

3,969,000 

125 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ผิวจราจร ผวิทางจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางลานตากข้าว  
หมู่ที่ 4 ตำบลบางงาม 
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจร ผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น 
อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ขา้วโพด กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ไดร้ับผลประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 532 
ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 66/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

126 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 2 จุดเร่ิมต้น
บริเวณถนนลาดยางสายแยก
ผู้ใหญ่ชัยถึงบริเวณ 
บ้านนางอ้วน ปานแสงเพชร 
ตำบลทะเลบก  
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตารางเมตร  

6,955,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเลบก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
มะม่วง กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชนตำบลย่านยาวและพื้นที่ขา้งเคียง จำนวน 
395 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

6,955,000 

127 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองจิก ซอย 3 หมู่ที ่
1 ตำบลหนองบ่อ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,050.00 
เมตร หนา 0.15 คิดเป็นพื้นที่ คสล.  
5,250 ตารางเมตร 

3,560,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็น
ประชาชน จำนวน 300 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

3,560,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 67/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

128 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
หมู่ที่ 2 สายรอบอา่งเก็บน้ำ
หวายสอ ตำบลเนนิพระปรางค์ 
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก ผวิจราจรแอสฟัลท์ติกกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.07 เมตร  
ระยะทาง 1,300 เมตร 

3,057,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเนินพระปรางค์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็น
ประชาชน จำนวน 700 คน และเกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

3,057,300 

129 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายบา้นหนอง
แอบบูชา หมู่ที่ 6  
ตำบลหนองผักนาก 
อำเภอสามชกุ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 2,117 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือได้
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,468 ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองผักนาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่สัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
และมะม่วง กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
เป็นประชาชน จำนวน 133 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

6,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 68/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

130 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านจากถนน คสล. 
กลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้า
พ่อเจ็ดศาล ถึง คลองส่งน้ำ
ชลประทาน บริเวณบ้าน
นายสังวาลย์  ผวิฉอุ่ม  
หมู่ที่ 8 (ซอย 2 ) บ้านวังตะกู 
ตำบลศรีสำราญ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 652 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,282 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐานและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลกำหนด) 

1,763,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีสำราญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 252 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

1,763,000 

131 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
จากบริเวณถนนลาดยาง ถึง
บริเวณบ้านนายเสวย ธัญผล 
ตำบลต้นตาล  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 620 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 2,480 ตารางเมตร 

1,535,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลต้นตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
เป็นประชาชน จำนวน 220 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

1,535,100 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 69/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที ่13  
ตำบลหนองโอ่ง  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต โดยมีปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 3,280 ตารางเมตร  

2,230,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองโอ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผวิจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อสัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
และพืชไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 396 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

2,230,000 

133 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมูบ่้านบางคาง  
หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะยาว 
900 เมตร เสริมขยายถนนดินใหม่  
ผิวจราจร 5.00 เมตร ฐานกว้าง 7.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 

4,960,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางพลับ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
เป็นประชาชน จำนวน 250 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ  

4,960,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 70/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

134 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
ตำบลหัวโพธิ ์ 
อำเภอสองพี่นอ้ง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 
ยาว 878 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 4,390 ตารางเมตร 

3,157,680 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ขา้ว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 237 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

3,157,680 

135 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านดอนพุทรา  
ตำบลยุ้งทะลาย 
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
610.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังหรือหินคลุก 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
3,050.00 ตารางเมตร 

3,213,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยุ้งทะลาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 660 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

3,213,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 71/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

136 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธ ี
Pavement In-Place 
Recycling) 
สายบ้านหนองทราย  
บ้านทะเลบก  
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีตกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 2,650 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร จำนวน 1 ชว่ง  
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,200 ตารางเมตร 

9,990,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชน โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement In-
Place Recycling) เพื่อสัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว 
และพืชไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 1,789 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

9,990,000 

137 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมูบ่้านบางบอน  
หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เดิมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 200 เมตร ก่อสร้างใหม ่
เทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 200 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

486,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางพลับ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน จำนวน 164 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 

486,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 72/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

138 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
บริเวณบ้าน นายประเทือง 
ชูวงษ์ ถึงบริเวณที่นานาย
ถวิล เทียนเจริญ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองสามหญา้ 
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร 

3,520,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ปลายนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 453 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

3,520,000 

139 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 1 บ้านเด่น  
ตำบลหัวนา  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร 

9,913,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดเช่น ออ้ย มันสำปะหลัง ข้าว 
กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 210 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

9,913,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 73/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายสวนนก หมู่ที่ 1  
ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลบา้นกุ่ม 
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นนถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร 

10,428,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกุ่ม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 395 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
  

10,428,000 

141 ปรับปรุงเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3   
บ้านเจ็ดอาร์ ตำบลโคกชา้ง 
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง  
4.00 เมตร ระยะทางยาว 335.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่ไม่น้อยกวา่ 
1,340.00 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 395 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 74/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

142 ปรับปรุงเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตาแก้ว  
ตำบลโคกช้าง  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. รวมไม่น้อยกวา่ 405.00 ตารางเมตร 

243,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 193 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ 
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

243,000 

143 ปรับปรุงเดิมเป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านหนองกลับ  
ตำบลโคกช้าง  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรงุถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 692.00  
ตารางเมตร 

481,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 135 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

481,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 75/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

144 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3  
(สายใต้โรงสีข้าวบ้านยางนอน) 
บ้านยางนอน ตำบลยางนอน  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่เทคอนกรีต ได้ไม่น้อยกวา่  
800.00 ตารางเมตร   

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางนอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 215 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

489,000 

145 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 
(สายบ้านห้วยปลาช่อน - 
บ้านยางนอน) บ้านห้วยปลา
ช่อน  ตำบลยางนอน  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่เทคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า  
800.00 ตารางเมตร   

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางนอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 227 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 76/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

146 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4  
(สายบ้านคันคลอง)  
บ้านห้วยปลาชอ่น  
ตำบลยางนอน  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่เทคอนกรีต ได้ไม่น้อยกวา่  
800.00 ตารางเมตร   

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางนอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

489,000 

147 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายสันตอ หมู่ที่ 2  
บ้านเดิมบาง  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
ยาว 1,055 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 
3,165 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่  

1,574,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เดิมบาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

1,574,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 77/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

148 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิมเป็นผิวลาด
ยางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เดิมเป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
945 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ 3,810 ตารางเมตร (รวมทางเช่ือม) 
พร้อมตีเส้นผิวจราจร 

1,024,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เดิมบาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 500 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

1,024,000 

149 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิมเป็นผิวลาด
ยางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หมู่ที่ 2 บ้านเดิมบาง  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
เป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 675 เมตร  
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 2,700 ตารางเมตร  
ตีเส้นผิวจราจรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 
ตามสภาพพื้นที ่

757,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เดิมบาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 600 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

757,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 78/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

150 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 5  
บ้านท่าใหญ ่ 
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ 640 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก 
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

322,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เดิมบาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 400 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี
  

322,000 

151 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิมเป็นผิวลาด
ยางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หมู่ที่ 2 บ้านเดิมบาง  
อำเภอเดิมบางนางบวช   
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
เป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00เมตร ยาว 52 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 208 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 300 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 195 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 585 ตารางเมตร 

297,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
เดิมบาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น ข้าว และพืชไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่ 
จำนวน 250 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ  
สามารถดำเนินการได้ทันท ี 

297,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 79/79 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

152 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ 
บึงสัมพันธ์ (ฝั่งตะวันออก)  
หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลทุ่งคลี  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
12,000.00 ตารางเมตร 

6,855,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลทุ่งคลี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ข้าวโพด กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
จำนวน 2,130 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน  
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และ 
มีความพร้อมในการดำเนินการ 
 

6,855,000 

รวม 152 โครงการ 295,608,057  295,608,057 
 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 

จังหวัดสุพรรณบุร ี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงโครงสร้างเดิม
อาคารสวนน้ำ ภายในสวน
เฉลิมภัทราราชินี ถนนนาง
พิม ตำบลท่าพี่เล้ียง  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงโครงสร้างเดิมอาคารสวนน้ำ 
ภายในสวนเฉลิมภัทราราชิน ีพื้นที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกวา่ 120 ตารางเมตร 

1,990,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างเดิมอาคารสวนน้ำภายในสวนเฉลิมภัทรา
ราชินี ทั้งนี้ โครงการยังไม่ชัดเจนหรือเชื่อมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งโครงการยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน และยัง
ขาดรายละเอยีดและสาระสำคัญ โดยไม่ระบุจำนวน
กลุ่มเป้าหมาย     

  

2 ศูนย์แสดงและจำหนา่ย
สินค้า OTOP  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

จัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปด้วย 
- ศาลาเรือนไทยประยุกต์แบบประกอบ 
ขนาด 70 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์และ
วัสดุตกแต่งแล้วเสร็จ จำนวน 1 หลัง 
(1,692,900 บาท) 
- สร้างบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าขนาด 
 3*4.5*3.10 เมตร จำนวน 1 บูธ  
(302,000 บาท)  

1,994,900 จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์
แสดงและจำหนา่ยสินค้า OTOP จังหวดัสุพรรณบุรี 
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน และยังขาดรายละเอยีดและสาระสำคัญ 
โดยไม่มีหนังสือยินยอมการอนุญาตใช้พืน้ที่ 
ของวัดป่าเลไลยก์โดยสำนักพระพุทธศาสนา  

  

3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
เมืองเหน่อบ้านฉัน  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

1) ผลิต VTR ท่องเที่ยวชุมชน (น้องเหนอ่พา
เท่ียว) อย่างน้อย 5 ชุมชน (1,269,000 บาท) 
2) ผลิตหนังสั้นตามรอยวรรณคดี  
(ขุนช้าง-ขุนแผน) (1,331,000 บาท) 
3) จัดทำหุ่นและมาสคอต (น้องเหน่อ) 
สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 
(4,900,000 บาท)   

7,500,000  จังหวัดสุพรรณบุรี   สำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชน 
เมืองเหน่อบ้านฉัน จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และยัง
ขาดรายละเอยีดและสาระสำคัญ โดยไม่มีใบเสนอ
ราคาอย่างน้อย 3 ราย และรูปแบบหุ่น 
และมาสคอต   
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาอาชีพคนสูงวยั  
กลุ่มเปราะบาง และคนตก
งาน เพื่อรับมือกบัโรคอุบัติ
ใหม่ 

1. พัฒนาคุณภาพชวีิต กลุ่มเปราะบางและ
คนตกงาน (2,146,800 บาท)    
1) พัฒนาทักษะการปลกูพืชผักอินทรีย์ดว้ย
โรงเรือนยกพื้นพร้อมระบบน้ำอจัฉริยะ 
จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลา 3 วัน 
และสร้างโรงเรือนปลูกผักแบบยกพื้นพร้อม
ระบบน้ำอัจฉริยะ ขนาด 2 * 6 เมตร 
จำนวน 60 โรงเรือน (1,984,400 บาท)   
- อบรม (การปลกูพืชผกัอินทรยี์ (284,400 บาท)    
- สร้างโรงเรือนปลูกผักแบบยกพื้นพร้อม
ระบบน้ำอัจฉริยะ ขนาด 2 * 6 เมตร โดย
จัดตั้งไว้ ณ บ้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 
จำนวน 60 โรงเรือนๆ ละ 25,000 บาท 
(1,500,000 บาท)    
3) สนบัสนนุปัจจัยการผลิต ดินผสมพร้อมปลูก 
คนละ 50 ถุงๆละ 20 บาท (200,000 บาท) 
4) สรุปบทเรียนและประเมินผลการดำเนิน
โครงการ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน 
ระยะเวลา 2 วัน (162,400 บาท) 
  

3,161,600 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ทักษะการปลูกพืชผกัอินทรีย์ดว้ยโรงเรือนยกพื้น
พร้อมระบบน้ำอัจฉริยะและฝกึอบรมเชงิปฏิบัติการ
การผลิตสมุนไพรที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและ
สุขภาพ ซ่ึง โครงการขาดรายละเอียดและ
สาระสำคัญ โดยขาดแบบแปลนโรงเรือนหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะโรงเรือน และรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสนับสนุนโรงเรือน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสมุนไพร
ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและสุขภาพ 
(1,014,800 บาท) 
  -  อบรมเชิงปฏิบัตกิาร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 
50 คน ระยะเวลา 3 วัน (284,400 บาท) 
  - สนับสนุนปัจจยัการผลิต ได้แก่ ดินผสม
พร้อมปลูก เมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร เช่น 
กระเจี๊ยบแดง ใบบัวบก กระชาย บอระเพ็ด 
ขิง และอื่นๆ (568,000 บาท) 
  - สรุปบทเรียนและประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ  
50 คน ระยะเวลา 2 วัน (162,400 บาท) 
รวมจำนวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จำนวน 400 คน 
 

      



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 4/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 เพิ่มประสิทธิการผลิตขา้ว
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                       

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลูกขา้วให้เกษตรกร  
150 คน (214,800 บาท) 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
(10,275,000 บาท)     
2.1 ซ้ือปุ๋ยชีวภาพ พีจีอาร์ จำนวน  
30,000 ถุงๆละ 60 บาท เป็นเงิน 
1,800,000 บาท    
2.2 ซ้ือสารสกัดจากธรรมชาติกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันพืช จำนวน 3,000 ขวดๆละ 
1,700 บาท เป็นเงิน 5,100,000 บาท    
2.3 ซ้ือสารย่อยสลายตอซัง จำนวน  
7,500 ถุงๆละ 450 บาท เป็นเงิน 
3,375,000 บาท 
3. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ โดยจา้งเหมาผลิตสื่อ 
(64,400 บาท) โดยอบรมตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 150 คน แบ่งเป็นการ
อบรม 7 กลุ่มๆ ละ 20-25 คน  
อบรมกลุ่มละ 1 ครั้ง และขยายผลสู่เกษตร  
จำนวน 1,350 คน  

10,554,200 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนวัสดุ
การเกษตร รวม 10,275,000 บาท หรือร้อยละ 
97.4 ซ่ึงโครงการยังขาดรายละเอยีดและ
สาระสำคัญ โดยขาดใบเสนอราคาของปุย๋ชีวภาพ  
พีจีอาร์ สารสกัดธรรมชาต ิและสารย่อยสลาย 
ตอซัง รวมทั้ง TOR การจ้างเหมาผลิตสือ่ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ส่งเสริมการทำเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อการพึ่งพา
ตนเองและสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ
ผลิต โดยจ้างเหมาจัดทำเอกสารองค์ความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตให้เกษตรกร 
จำนวน 1,000 คน (200,000 บาท) 
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน โดย
การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ผักบุ้งจนี 
ผักกวางตุ้ง คะน้า ถัว่ฝักยาว แตงกวา และ
ส่วนขยายพันธุ์พืช เช่น ต้นพันธุก์ระชาย  
ขิง ข่า มะกรูด มะนาว มะม่วง มะพร้าว
น้ำหอม มะยงชิด มะดัน มะขามเปร้ียว ส้ม
โอ ฝางและวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย
จุลินทรีย์ชนิดเม็ด 2,000 กระสอบๆ ละ 
430 บาท /สารสกัดจากธรรมชาติ 1,000 
กระสอบๆ ละ 1,700 บาท  เป้าหมาย
เกษตรกร จำนวน 1,000 คน  
(4,772,500 บาท) 
3. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการโดยจ้างเหมาผลิตสื่อ  
และค่าเบี้ยเล้ียงและค่าพาหนะเจ้าหนา้ที่  
3 คน (64,400 บาท)  

5,036,900 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
จัดทำเอกสารองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารผลิตให้
เกษตรกร และสนับสนุนปจัจัยการผลิตการปลูกพืช 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนวัสดุ
การเกษตร รวม 4,772,500 บาท หรือร้อยละ  
94.8 รวมทั้งโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระสำคัญ โดยขาดใบเสนอราคาของปุย๋จุลินทรีย์
ชนิดเม็ด และสารสกัดธรรมชาติรวมทั้ง TOR  
การจ้างเหมาผลิตสื่อและจ้างเหมาจัดทำเอกสาร
องค์ความรู้ฯ     
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการ
ผลิตฟื้นฟูอาชีพดา้นปศุสัตว์ 
กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 
ชุมชนยั่งยืน  

เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการผลิตฟื้นฟอูาชีพ
ด้านปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ชุมชน
ยั่งยืน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมฝึกอบรมถา่ยทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมลดต้นทุนการ 
ผลิต เพิ่มรายได้ จำนวนเกษตรกร  
1,000 คน แบ่งเป็น 10 รุ่นๆ ละ 100 คน 
(338,000 บาท) 
2. กิจกรรมรวมกลุ่มและเช่ือมโยงตลาดด้าน
การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุศัตว์ 
สร้างรายได้ จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 1 รุ่น 
(25,500 บาท) 
3. กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกจิชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ลดต้นทุนการผลิต จำนวน 10 กลุ่ม สมาชิก
กลุ่ม 1,000 คน (22,500,000 บาท)    
3.1 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า  
95 แรงม้า จำนวน 10 คันๆ ละ  
1,250,000 บาท     
3.2 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิ้ลช้อป
พร้อมเทลเลอร์ จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 
1,000,000 บาท  
4. กิจกรรมการตรวจติดตามงานและ 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

22,863,500 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ จำนวน 10 คัน จำนวนเงิน 12,500,000 
บาท และเครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิ้ลช๊อป  
พร้อมเทลเลอร์ จำนวน 10 เครื่อง จำนวนเงิน 
10,000,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 98.4 รวมทั้ง
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระสำคัญ โดยไม่มี
แบบรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริตฯ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าการ
วิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตให้
ชุมชน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิค 
และบริหารธุรกิจให้เกษตรกร จำนวน  
300 คน แบ่งเป็น 20 รุ่น เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเร่ืองดินและปุ๋ยทีถู่กต้อง รวมถึง
เทคนิคและประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยตาม 
ค่าวิเคราะห์ดินเพื่อนำไปประชาสัมพันธใ์ห้
สมาชิกทราบ (297,000 บาท) 
2. การลดต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ จัดหาวัสดแุละ
ครุภัณฑ์ทางการเกษตร (7,853,000 บาท) 
ได้แก่ 
2.1 แม่ปุ๋ย 3 สูตร ได้แก่ สูตร 46-0-0 
จำนวน 600 กระสอบๆละ 920 บาท 
(552,000 บาท), สูตร 18-46-0 จำนวน 
300 กระสอบๆละ 950 บาท (285,000 
บาท) และ สูตร 0-0-60 จำนวน 300 
กระสอบๆละ 720 บาท (216,000 บาท)  
2.2 เครื่องผสมปุ๋ยพร้อมอุปกรณ์  
จำนวน 1 เครื่องต่อศูนย์ รวม 10 เครื่องๆละ 
250,000 บาท (2,500,000 บาท)  
2.3 ปุ๋ยชีวภาพพจีีพีอาร์ จำนวน 15,000 ถุง
ต่อศูนย์ (900,000 บาท)  
2.4 สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช 
จำนวน 120 ลิตรต่อศูนย์ จำนวน 2,000 
ขวดๆละ 1,700 บาท (3,400,000 บาท) 
3) ติดตามประเมินผล และสรุปผล 
การดำเนินงาน (24,400 บาท)  

8,174,400  จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยที่มีคุณภาพ 
พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการเกษตร 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนวัสดุ
การเกษตรและครุภัณฑ์ รวม 7,853,000 บาท  
หรือร้อยละ 96.1 รวมทั้งโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระสำคัญ โดยไม่มีแบบรายงานการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตฯ และไม่มีใบเสนอราคาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่สำคัญของแม่ปุ๋ย 3 สูตร ปุ๋ยชวีภาพพีจพีี
อาร์ สารธรรมชาตกิระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช  
และเครื่องผสมปุ๋ยพร้อมอุปกรณ์  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก 
(พริก) จังหวัดสุพรรณบุรี  

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพรกิใหก้ับ
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 200 คน แบ่งการ
อบรมเป็น 10 กลุ่มๆ ละ 20 คน  
จำนวน 1 ครั้งและขยายผลสู่เกษตรกร 
1,800 คน (288,000 บาท) 
2. ส่งเสริมการปลูกพริก พร้อมสนับสนนุ
วัสดุการเกษตร (14,935,288 บาท) ได้แก่   
- ต้นพันธุพ์ริก 4.0 ล้านต้น (8,000,000 
บาท)   - สารสกัดธรรมชาตกิระตุ้น
ภูมิคุ้มกันพืช 2,000 ขวด (3,400,000 บาท)   
- เช้ือราไตรโคเดอร์มา 2,000 ถุงๆละ 500 
กรัม (1,200,000 บาท)   - เช้ือราบวิเวอร์
เรีย 2,000 ถุงๆละ 500 กรัม (1,200,000 
บาท)สนับสนุนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างให้
เกษตรกร ได้แก่   - ตู้อบใบกวน (สำหรบัอบ
พริกให้แห้ง) 1 เครือ่ง (356,310 บาท - 
เครื่องบดละเอียด (สำหรับปั่นพริกป่น)  
1 เครื่อง (276,060 บาท)- ถุงพลาสตกิ 
ขนาด 14x22 นิ้ว จำนวน 2 กิโลกรัมๆ ละ 
218 บาท x 540 คน (235,440 บาท)- 
เครื่องปั่นละเอียด (สำหรับปั่นพรกิแกง)  
1 เครื่อง (169,060 บาท) - โรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 x 8.2 เมตร  
1 โรง (333,858 บาท)  
3. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ (69,149 บาท)  

15,292,437  จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
ด้านการเกษตร ถา่ยทอดความรู้ด้านการปลูกพริก
ให้กับเกษตรกร พร้อมสนับสนุนวัสดุการเกษตรและ
ครุภัณฑ์ งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจดัซ้ือวัสดุ
การเกษตร รวม 14,935,288 บาท หรือร้อยละ 
97.7 โครงการขาดรายละเอียดและสาระสำคัญ 
โดยไม่มีแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตฯ และไม่มี spec หรือรายละเอียดคุณสมบัติ
ครุภัณฑ์ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
จิ้งหรีด  

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน  
200 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 10 กลุม่ๆ 
ละ 20 คน อบรมกลุ่มละ 1 ครั้ง  
ซ่ึงขยายผลสู่เกษตรกร จำนวน 1,800 คน  
(312,000 บาท)  
2. ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมสนับสนุน
ปัจจัยการอบรม (11,400,000 บาท) ได้แก่   
- อาหารสำหรับเล้ียงจิ้งหรีด จำนวน 4,000 
กระสอบๆ ละ 600 บาท (2,400,000 บาท)   
- พันธุ์จิ้งหรีด จำนวน 10,000 ขันๆ ละ 
100 บาท (1,000,000 บาท)   - จา้งเหมา
ผลิตกลอ่งเลี้ยงจิ้งหรีด ขนาด
1.20x2.40x0.6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 2,000 กล่องๆ ละ 4,000 บาท 
(8,000,000 บาท) 
3. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ (69,200 บาท)  

11,781,200  จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดพร้อมสนับสนุน
วัสดุการเกษตร งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา
และค่าวัสดุทางการเกษตร รวม 11,400,000 บาท 
หรือร้อยละ 96.8 ทั้งนี้ โครงการขาดรายละเอียด
และสาระสำคัญ โดยไม่มีแบบรายงานการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตฯ            
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 สร้างอาชีพความมั่นคง 
ทางอาหารตามแนว  
คนศรีสุพรรณ 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "คนดีศรีสุพรรณ" 
จำนวน 108 หมู่บ้านๆ ละ 20 ครวัเรือนๆ 
ละ 1 คน รวม 2,160 คน ระยะเวลาจำนวน 
2 วัน ได้แก ่
1. กิจกรรมกลุ่มอาชีพปลูกผกัอินทรีย ์
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 108 หมูบ่้านๆ ละ  
5 คน รวม 540 คน (424,800 บาท) และ
สนับสนุนวัสดุสาธิตอาชีพ (6,134,400 
บาท) ได้แก ่  
 - เมล็ดพันธุ์ผกั (10ชนิด/คน) จำนวน 10 
ซองๆ ละ 25 บาท x 540 คน (135,000 
บาท)   - ปุ๋ยหมัก/ปุย๋อินทรีย ์(คนละ 3 
กระสอบๆ ละ 50 กโิลกรัม) จำนวน 3 
กระสอบๆ ละ 420 บาท x 540 คน 
(680,400 บาท)   
 - ถาดเพาะชำ จำนวน 10 ถาดๆ ละ  
35 บาท x 540 คน (189,000 บาท)   - 
โรงเรือนเพาะปลูก ขนาด 3x7.5x2.2 เมตร 
หลังละ 9,500 บาท x 540 คน  
(5,130,000 บาท)  
2. กิจกรรมกลุ่มอาชีพเล้ียงไก่ 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 108 หมูบ่้านๆ ละ 
 5 คน รวม 540 คน (424,800 บาท) และ
สนับสนุนวัสดุสาธิตอาชีพ (5,525,820 
บาท) ได้แก ่   
- พ่อพันธุ-์แม่พันธุ์ไก่ดำ จำนวน 5 คู่ๆ ละ 
1,600 บาท x 540 คน (4,320,000 บาท)    
- อาหารลูกไก ่จำนวน 2 กระสอบๆ ละ 
440 บาท x 540 คน (475,200 บาท)  

24,861,960 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ เช่น ปลูกผักอินทรยี์ เล้ียงไก่ ผลิต
จานใบรักษ์โลก และเลี้ยงแมลงอินทรีย์ งบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุน
อาชีพ รวม 23,162,760 บาท หรือร้อยละ 93.2 
และการจัดอบรมที่มีการรวมตวัของประชาชน
จำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ 
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระสำคัญ โดยไม่มี
หนังสือรับรองการบริหารจัดการครุภัณฑ์ ไม่มีแบบ
แปลนโรงเรือนเพาะปลูกและรายละเอยีดคุณสมบัติ
ของครุภัณฑ์ เช่น โรงเรือนเพาะปลูก เครื่องปั๊มจาน
วัสดุธรรมชาติและกล่องเลี้ยงแมลงอินทรีย์                                                         
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

     - ชุดให้อาหารไก่ จำนวน 5 ชุดๆ ละ  
195 บาท x 540 บาท (526,500 บาท)    
- ตาขา่ยอวนล้อมไก ่ขนาด 1x30 เมตร 
จำนวน 2 ผืนๆ ละ 189 บาท x 540 คน 
(204,120 บาท) 
3. กิจกรรมกลุ่มอาชีพผลิตจานใบรกัษ์โลก 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 108 หมูบ่้านๆ ละ  
5 คน รวม 540 คน (424,800 บาท) และ
สนับสนุนวัสดุสาธิตอาชีพ (8,424,540 
บาท) ได้แก ่- กรรไกรตัดแต่งจาน ขนาด  
12 นิ้ว จำนวน 1 อันๆ ละ 399 บาท x  
540 คน (215,460 บาท) - ถุงพลาสติก 
ขนาด 14x22 นิ้ว จำนวน 2 กิโลกรัมๆ ละ 
218 บาท x 540 คน (235,440 บาท) - 
เครื่องปั๊มจานวัสดุธรรมชาติ (แมพ่ิมพ์จาน 
5x8 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 73,830 
บาท x 108 หมู่บ้าน (7,973,640 บาท) 
4. กิจกรรมกลุ่มอาชีพเล้ียงแมลงอินทรยี์ 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 108 หมูบ่้านๆ ละ 5 
คน รวม 540 คน (424,800 บาท) และ
สนับสนุนวัสดุสาธิตอาชีพ (3,078,000 
บาท) ได้แก ่ - กล่องเลี้ยงแมลงอินทรีย์ 
ขนาด 1.20x2.40x0.6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(ถาดรอง ถาดอาหาร รังไข่ ฯลฯ) จำนวน 1 
กล่องๆ ละ 4,000 บาท x 540 คน 
(2,160,000 บาท) - อาหารสำหรับเลี้ยง
แมลงอินทรีย์ จำนวน 2 กระสอบๆ ละ 600 
บาท x 540 คน (648,000 บาท) พันธุแ์มลง
อินทรีย์ จำนวน 5 ขันๆ ละ 100 บาท x 
540 คน (270,000 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ป่าชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี  

1) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเขา้ใจกับ
คณะกรรมการจัดการปา่ชุมชน สมาชกิป่า
ชุมชน หรือราษฎรชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนจังหวัด
สุพรรณบุรีและให้จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพือ่การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
อุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า  
2) จัดหาเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมไฟป่าและงานรุกขกรรมพรอ้ม 
3) จัดฝึกอบรมบำรุงรักษา จัดการต้นไม้  
25 รุ่นๆ ละ 60 คน ระยะเวลา 2 วัน  
รวม 1,500 คน  

1,707,500  จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุพรรณบุร ี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นลักษณะของ
การสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่าชมุชน และ
ฝึกอบรมปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมไฟป่า และงาน
รุกขกรรม ซ่ึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 และไม่เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 13/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ส่งเสริมการปลูกและแปรรูป
สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ชุมชน  

1. อบรมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ โดยอบรมเกษตรกรแบบกลุ่มยอ่ย 
กลุ่มละ 20 คน รวมเป็นการอบรม 30 ครั้ง 
(390,000 บาท) 
2. จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ
การปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ชุมชน (100,000 บาท) 
3. จัดทำแปลงสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ชุมชน พร้อมสนับสนุนวัสดุการเกษตร 
(8,226,000 บาท) ได้แก่    
- ต้นพันธุ์สมุนไพร จำนวน 8 ชนิด 
ประกอบดว้ย ไพล ขมิ้นชัน หญ้าปกักิ่ง ฟ้า
ทะลายโจร มะขาม มะกรูด หญา้หนวดแมว 
ดีปลี สำหรับจัดทำแปลงสมุนไพร 600 
แปลง จำนวน 30 กลุ่มๆ ละ 40,000 บาท 
(1,200,000 บาท)    
- เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า (แบบแห้ง)  
ขนาดบรรจุ 500 กรัม จำนวน 1,200 ถงุๆ 
ละ 600 บาท (720,000 บาท)  

8,738,000 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพและจัดทำ
แปลงสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนพร้อม
สนับสนุนวัสดุการเกษตร งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การสนับสนุนวัสดุการเกษตร รวม 4,476,000 บาท 
หรือรอ้ยละ 51.2 และโครงการขาดรายละเอียด
และสาระสำคัญ โดยไม่มีใบเสนอราคาวสัดุ 
ครุภัณฑ์ที่สำคัญ อย่างน้อย 3 รายและรายละเอยีด
รายการคุณสมบัติของครุภัณฑ์ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

         - ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน  
1,200 กระสอบๆ ละ 430 บาท  
(516,000 บาท) - สารสกัดจากธรรมชาติ 
กระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช จำนวน 1,200 ขวดๆ 
ละ 1,700 บาท (2,040,000 บาท)    
- เครื่องหั่นสมุนไพร จำนวน 30 เครื่องๆ ละ 
35,000 บาท (1,050,000 บาท)    
- ตู้ตากสมุนไพร จำนวน 30 ตู้ๆ ละ 20,000 
บาท (600,000 บาท)    
- โรงเรือนสาธิตการปลูกสมุนไพรพร้อม
ระบบน้ำ จำนวน 30 โรงเรือนๆ ละ  
70,000 บาท (2,100,000 บาท) 
4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล 
การดำเนินโครงการ (22,000 บาท)  

            

14 ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียว 
ในฤดูนาปรัง 

1. การถ่ายทอดความรู ้ให้กับเกษตรกร 
ในการปลูกถัว่เขียว จำนวน 100 คน 
(34,200 บาท) 
2. การส่งเสริมการปลูกถั่วเขยีว พร้อม
สนับสนุนวัสดุทางการเกษตร (705,000 บาท) 
ได้แก่    
2.1 เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว จำนวน 1,000 ไร่ๆ
ละ 10 กิโลกรัมๆละ 65 บาท เป็นเงิน 
650,000 บาท    
2.2 สารชีวภัณฑ์บาซิลลัส ทูริงเยนซิส 
จำนวน 100 ขวดๆละ 550 บาท  
เป็นเงิน 55,000 บาท3) ติดตามและ
ประเมินผล (14,800 บาท) 
  

754,000 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการปลูกถัว่เขียวและ
ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียว งบประมาณส่วนใหญ่ 
เป็นการสนับสนุนวัสดุการเกษตร  
รวม 705,000 บาท หรือร้อยละ 93.5  
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระสำคัญ  
โดยไม่มีใบเสนอราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สำคัญ  
อย่างน้อย 3 ราย 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ส่งเสริมตลาดกุ้งก้ามกราม
จังหวัดสุพรรณบุรี 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรให้เปน็นัก
ขายมืออาชีพ โดยการจัดอบรมเกษตรกร 
จำนวน 40 คน เป็นระยะเวลา 1 วัน  
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมตลาดกุ้งก้ามกราม
แช่แข็ง โดย 2.1 จ้างเหมาออกแบบโลโก้
บรรจุภัณฑ์ 1 งาน เป็นเงิน 10,000 บาท 
 2.2 จ้างเหมาบรรจุและแช่แข็ง จำนวน 
600 กิโลกรัมๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 
 2.3 จ้างเหมาจัดทำสลากบรรจภุัณฑ์ชนิด
กันน้ำ ขนาด 3X5 นิว้ จำนวน 600 ชิ้นๆ ละ 
20 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการตลาดกุ้ง
ก้ามกรามภายในจังหวัด โดยจัดตลาด
จำหน่ายกุ้งกา้มกรามและจัดการแถลงขา่ว
โครงการ จัดพิธีเปิดตลาดจำหนา่ยกุ้ง
ก้ามกรามและการประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการตลาดกุ้ง
ก้ามกรามตา่งจังหวัด โดยการจัดกิจกรรม 
Roadshow และเจรจาธุรกิจสินค้ากุ้ง
ก้ามกรามภาคเหนือ 1 ครั้ง และ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 ครั้ง   

884,300 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสุพรรณบุรี และ

สำนักงานประมง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกรให้เป็นนักขายมืออาชีพและจัดกิจกรรม 
Roadshow โดยโครงการดังกล่าวเกิดการรวมกลุ่ม
ของคนจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระสำคัญ โดย
ผลลัพธ์ของโครงการไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

  

16 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

1. การถ่ายทอดความรู ้ด้านการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แก่เกษตรกร จำนวน 100 คน 
(41,200 บาท)2. การส่งเสริมการผลิต
อินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 
โดยจัดซื้อมูลไก่ มูลววั ขี้เค้กอ้อย รำละเอียด 
กากนำ้ตาลและเช้ือ EM เพื่อผลิตปุย๋
(430,000 บาท) 3.การติดตามและ
ประเมินผล (14,800 บาท) 

486,000  จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุย๋อินทรียพ์ร้อมกับจัดหา
วัสดุส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซ่ึงงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจัดซ้ือวัสดุทางการเกษตร อย่างไรก็
ตาม โครงการไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน
ในการดำเนินการ และขาดรายละเอยีดและ
สาระสำคัญ โดยไม่มีเอกสารการประมาณค่าใช้จ่าย
ของโครงการ และใบเสนอราคาวัสดุที่สำคัญ  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ฝึกทักษะการทำริบบิ้น 
ร้อยพวงมาลยั 

ฝึกอบรมการทำริบบิ้นร้อยพวงมาลยัพรอ้ม
กับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
และหลังจากการฝึกอบรม 

105,600 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทำการปกครอง 
อำเภอหนองหญ้าไซ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การทำริบบิ้นร้อยพวงมาลัยพร้อมสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วน และกจิกรรมไม่สอดคล้องกับภารกจิ
ของหน่วยดำเนินงาน รวมทั้งผลลัพธ์ของโครงการ
ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด  

  

18 ปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลอง
สาธารณะ) เพือ่แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของเทศบาล 
ตำบลท่าเสด็จ หมู่ที ่6,9 
ตำบลสระแกว้  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลองสาธารณะ) เพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปากคลองกว้างเฉลีย่ 
4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 11,169.75 ลูกบาศก์เมตร 

405,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอก
คลอง การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการ
จัดลำดับความสำคัญทีจ่ังหวัดจัดมาและต้องแสดง
ให้เห็นถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 

  

19 ปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดกลาง หมู่ที ่5  
บ้านป่าพระเจ้า  
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดกลาง  วางท่อ PVC ขนาด ศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,772 เมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ปลายนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงท่อ
เมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลที่ชำรุด  
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญที่จังหวัดจัดมาและตอ้งแสดง 
ให้เห็นถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน  

  

20 ปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดกลาง หมู่ที ่6  
บ้านหนองสรวง  
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดกลางวางท่อ PVC ขนาดศูนย์กลาง  
3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,768 เมตร 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ปลายนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ท่อเมนประปาหมู่บา้นแบบบาดาลที่ชำรุดเสียหาย 
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญที่จังหวัดจัดมาและตอ้งแสดงถึงเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดกลาง หมู่ที ่7  
บ้านคลองชะอม  
ตำบลปลายนา  
อำเภอรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดกลาง วางท่อ PVC ขนาดศูนย์กลาง  
3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,764 เมตร  

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ปลายนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงท่อ
เมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลที่ชำรุด การ
พิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญที่จังหวัดจัดมาและตอ้งแสดงถึงเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วน  

  

22 ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ดาด
คอนกรีต) คูส่งน้ำจากหนา้
บ้านนายบุญธรรม นุ่มสุข  
ถึงนานายถวิล ภู่คงพันธ์  
หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงแหล่งน้ำ (ดาดคอนกรีต) ปากคู
กว้าง 2.50 เมตร ก้นคูกว้าง 0.50 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร ยาว 560 เมตร 

712,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
คูส่งน้ำให้มีลักษณะดาดคอนกรีต การพจิารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญ 
ที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดงถึงเหตุผลความ 
จำเป็นเร่งด่วน  

  

23 ขุดลอกบึงบ้านโพธิ ์หมู่ที่ 1 
ตำบลบ้านโพธิ์  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดลอกบึงบ้านโพธิ ์ปากบึงกวา้งเฉลี่ย 
25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นคูกว้าง
เฉลี่ย 15.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 13,487.50 ลูกบาศก์เมตร  

495,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
บ้านโพธิ์  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกบึง 
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญที่จังหวัดจัดมาและตอ้งแสดงถึงเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วน   

  

24 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำคลอง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 
4-6 ตำบลพิหารแดง  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสาธารณะ
ประโยชน์ ปากกวา้งประมาณ 20.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร โดยมีความยาว
ประมาณ 3,300.00 เมตร 

492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 
พิหารแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอก
คลองสาธารณะประโยชน์ การพิจารณาโครงการ
เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่จงัหวัดจัดมา
และต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
(คลองคูเมือง) หมู่ที่ 2  
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองคูเมือง) 
สภาพเดิมปากคลองระบายนำ้กว้าง  
7.00 เมตร ก้นกว้าง 32.00 เมตร  
ยาว 810.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร  
ต้องการขุดลอกให้ปากคลองกว้าง  
7.00 เมตร ยาว 810 เมตร   
ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 12,757.50 ลูกบาศก์เมตร   
      

477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
รั้วใหญ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอก
คลองธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

26 ปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลอง
สาธารณะ) เพือ่แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของเทศบาลตำบล 
ท่าเสด็จ หมู่ที่ 4,7  
ตำบลสระแกว้  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรงุแหล่งน้ำ (คลองสาธารณะ)  
เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ปากคลองกวา้ง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นกวา้งเฉลี่ย 2.80 เมตร 
ยาวเฉลีย่ 3,850 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  

432,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
แหล่งน้ำ (คลองสาธารณะ) การพิจารณาโครงการ
เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่จงัหวัดจัดมา
และต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน  

  

27 ปรับปรุงท่อเมนประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
กลาง หมู่ที่ 3  
บ้านดอนกระทอื  
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดกลาง วางท่อ PVC ขนาดศูนย์กลาง  
3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,766 เมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ปลายนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงท่อ
เมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลที่ชำรุดเสียหาย  
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญที่จังหวัดจัดมาและตอ้งแสดงถึงเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วน  

  

28 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ
สาธารณะประโยชน์  
(คลองวัดสนามชัย) หมู่ที ่5 
ตำบลสนามชัย  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ 
(คลองวัดสนามชัย) ขุดลอกใหม่ ปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ก้นกวา้ง 6.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.80 เมตร  
ระยะทาง 440 เมตร (ใช้เครื่องจักร) 

55,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสนามชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอก
แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่มีความตื้นเขินและมี
วัชพืชปกคลุมหนาแน่น การพจิารณาโครงการ
เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่จงัหวัดจัดมา
และต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังประปาทรง
แชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านดง
กระเชา ตำบลไร่รถ  
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง
ประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ  
20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 

1,290,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่รถ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเล็กพร้อมก่อสร้างหอถังประปาทรง
แชมเปญ โครงการขาดรายละเอยีดและสารสำคัญ 
โดยไม่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่สำนัก
พระพุทธศาสนา 

  

30 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 
บ้านท่าคอย ตำบลบางงาม 
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่  
280 เมตร 

489,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเล็ก การพิจารณาโครงการเป็นไปตาม
การจัดลำดับความสำคัญที่จังหวัดจัดมาและต้อง
แสดงถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน  

  

31 ก่อสร้างระบบผลิต
น้ำประปาและน้ำดื่ม 
ขนาดใหญ่เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี  
ชุมชนวัดศรีบัวบาน  
ตำบลท่าพี่เล้ียง  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและนำ้ดื่ม
ขนาดใหญ่ ชนิดท่อเหลก็อาบสังกะสี BS-M 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร 
ความลึก 220.00 เมตร ระดับน้ำปกต ิ
40.00 เมตร ปริมาณน้ำ 10.00 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
จุ่ม ขนาดแรงม้า 220 V.AC/DC พร้อมท่อ
สูบส่ง อุปกรณ์ติดต้ังและชุดควบคุม
มาตรฐาน จำนวน 2 ชุด งานติดต้ังหอถงั
เหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูปชนิดรักษาแรงดัน 
ขนาดความจ ุ80 ลูกบาศก์เมตร งานถัง
กรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ งานติดต้ังจุด
บริการน้ำดื่มงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
สำหรับระบบสูบนำ้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซ่ึงผลิตน้ำได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

4,067,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มขนาดใหญ่ โดย
โครงการยังไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน ทั้งนี้ โครงการขาดรายละเอียดและ
สาระสำคัญ โดยผลลัพธ์ของโครงการไม่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 

  

32 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล  
วัดบางปลาหมอ หมู่ที ่2 
ตำบลดอนกำยาน  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง  
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 150 เมตร 

478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนกำยาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเล็ก โครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระสำคัญ โดยไม่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จาก
สำนักพระพุทธศาสนา 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล ท่อเหล็ก BS-M มอก. 
277-2532 ประเภท 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 
150 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ (submersible pump) 
มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC 
(พร้อมอุปกรณ์)  

474,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสนามชัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเล็ก โครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระสำคัญ โดยไม่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จาก
สำนักพระพุทธศาสนา 

  

34 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
วัดหลักเมตร หมู่ที่ 9  
ตำบลสระแกว้   
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ขุดเจาะบ่อบาดาล โดยเจาะความลกึรวม 
600 เมตร 

1,649,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ท่าเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเล็ก โครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระสำคัญ โดยไม่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ 
จากสำนกัพระพุทธศาสนา 

  

35 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลพร้อม
ติดต้ังเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ 
(Submersible Pump)  
หมู่ที่ 5 บ้านลาดปลาเค้า 
ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อเหล็ก BS-M 
มอก.ลึก 270 เมตร พร้อมลานคอนกรีตชาน
บ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร  
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ 
(Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด  
3.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมตู้ควบคุม 
ระบบไฟฟ้า  

867,580 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีประจันต์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเล็กพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) การ
พิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน    
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1  
เร่ิมจากถนนทางหลวง
ชนบทหมายเลข สพ.3039 
ถึงบริเวณบ้านนายเอกพงษ์ 
เจริญผลช่วงที่ 2 สะพาน 
คสล. ถึงถนนทางหลวง
หมายเลข 340 หมู่ที ่1  
บ้านองครักษ์ ตำบลองครักษ์ 
อำเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
2,383,577 บาท 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 1,376 เมตร หนา 0.05 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,816 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 1,840 เมตร หนา 0.05 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,440 ตารางเมตร 
2) ติดต้ังไฟฟ้านวัตกรรม  83 ต้น  
งบประมาณ 2,140,423  บาท 

14,525,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลองครักษ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการมีการติดตั้ง
ไฟฟ้านวัตกรรม ซ่ึงยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินการ 

  

37 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังและหินคลุกวางท่อ
ลอด บริเวณบ้านนายสงัด 
เครือครีบ ถึงบริเวณบ้าน
นางสว่างจิตร ชุ่มวิเชียร  
หมู่ที่ 6 ลำรางลำพยา 
ตำบลไผ่กองดิน 
อำเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก 
กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 294 เมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำ 
คสล. คู่ ขนาดท่อ 1.50 เมตร 

1,362,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไผ่กองดิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรังและหินคลุกวางท่อลอด โครงการขาด
รายละเอียดและสาระสำคัญ โดยไม่มีหนังสือรับรอง
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ 

  

38 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนโพธิพ์ระยา - บ้าน
กล้วย ถึงบ้านนางสมใจ 
กลิ่นเย็น หมู่ที ่6  
ตำบลมดแดง  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 2.50 เมตร.  
ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.50 ตารางเมตร 

75,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมดแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ 
ชาวปลายนา ถึง บริเวณ
บ้านนายสมศักดิ ์ชาวปลาย
นา หมู่ที่ 4 บ้านดอนกลาง 
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

40 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางลูกคิด บวัเอี่ยม  
ถึงบ้านนายละเอยีด เผ่าโพธิ์
พันธุ์ หมู่ที ่5 ตำบลมดแดง 
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร 

66,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมดแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน    

  

41 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
บริเวณบ้านนางชิ้น เร่ิมลึก 
ถึงบริเวณบ้านนายสวุัฒน์ 
จับทอง หมู่ที่ 5  
บ้านป่าพระเจ้า  
ตำบลปลายนา  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลปลายนา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบริเวณที่นานาย
มานะ รักอยู่ ถึงคันบึงวัง
พลับ หมู่ที่ 1 ตำบลมดแดง 
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 

468,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมดแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพจิารณาโครงการ
เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่จงัหวัดจัดมา
และต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน  

  

43 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านดอนมะเกลือ  
ตำบลป่าสะแก  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี   

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
6,500 ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง 

9,910,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไฟ   
ส่องสว่าง โครงการขาดรายละเอียดและสาระสำคัญ 
โดยผลลัพธ์ของโครงการไม่สอดรับกับตัวชี้วัด และ
ไม่มีรายละเอียดระบุพกิัดจุดในการติดตั้ง  

  

44 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านวัดขวาง ตำบลป่าสะแก 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี   

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิ
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
6,500 ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง 

9,890,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไฟส่อง
สว่าง โครงการขาดรายละเอยีดและสาระสำคัญ 
โดยผลลัพท์ของโครงการไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
และไม่มีรายละเอียดระบุพิกัดจุดในการติดต้ัง  

  

45 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
แยกถนนลาดยางบา้นนาย
อัครพัทร ขจรศรี ถึงบริเวณ
บ้านนายไพฑูล ศรีโอภาศ 
หมู่ที่ 1 บ้านรางหางม้า 
ตำบลปลายนา 
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 390 ตารางเมตร 

213,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ปลายนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
บริเวณบ้านนายมานพ เมือง
วงษ์ ถึงบริเวณบ้านนางทว ี
เมืองวงษ์ หมู่ที่ 2  
บ้านทุ่งโพธิ ์ตำบลปลายนา 
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร  

229,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ปลายนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงถึงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

47 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง  
ตำบลป่าสะแก  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี   

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา  0.05 เมตร หรอืมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง 

9,900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าสะแก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมไฟ
ส่องสว่าง การพจิารณาโครงการเป็นไปตามการ
จัดลำดับความสำคัญทีจ่ังหวัดจัดมาและต้องแสดง
ถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 

  

48 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองกรด 
ตำบลโคกช้าง  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว  
910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
คสล. รวมไม่น้อยกวา่ 5,460 ตารางเมตร 

3,809,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการขาด
รายละเอียดและสาระสำคัญ โดยผลลัพธข์อง
โครงการไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และไมม่ี
รายละเอียดระบุพิกัดจุดในการติดตั้ง  

  

49 ติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 6 หมู่บ้าน 
ตำบลบางตะเคียน  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทติย์
ขนาด  200 วัตต์ จำนวน 180 จุด รวม 6 
หมู่บ้าน ได้แกบ่ริเวณหมู่ที่ 2 - 7  
ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1,105,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางตะเคียน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 200 วัตต ์จำนวน  
180 จุด ไม่แสดงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินการ และโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระสำคัญ โดยไม่ได้ระบุผลลัพธ์ของโครงการให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด และไม่ได้ระบุจุดหรือชุมชนที่
ติดต้ังไฟฟ้าให้ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างโคมไฟประติมากรรม
บริเวณเกาะกลางถนนรอบ
องค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ 
ด้านทิศตะวันตกและดา้นทิศ
ใต้ หมู่ที่ 5 บา้นดอนเจดีย ์
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสพุรรณบุรี 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะ
กลางถนนรอบองค์พระบรมราชานุสรณฯ์ 
ด้านทิศตะวันตก โดยการเปลี่ยนโคมไฟฟ้า 
LED 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จำนวน 18 ชุด และเปลีย่นโคมไฟฟ้า LED 
ความสว่างไม่น้อยกวา่ 120 วัตต ์ที่ติดต้ังกับ
เสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนน
รอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ  
จำนวน 20 ชุด   

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ดอนเจดีย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งโคมไฟประติมากรรม จำนวน 
20 ชุด ไม่แสดงให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินการ และโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระสำคัญ โดยระบุผลลัพธข์องโครงการและ
ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ 

  

51 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จากกิโลเมตรที่ 
0+000 ถนนลาดยางสาย
หนองสามเกวยีน-หนองเป็ด
น้ำ (สวนปาล์ม) ถึง 
กิโลเมตรที่ 0+450 
ถนนลาดยางสาย สพ.4063 
หมู่ 5 บ้านหัวกลับ  
ตำบลบ่อสุพรรณ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง  
6.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร 

1,390,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสุพรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จากกิโลเมตรที่ 
0+000 ระบบประปา ถึง 
กิโลเมตรที่ 0+200  
บริเวณไร่นายสมบูรณ์ ศรี
กำแพงแสน หมู่ 3 บ้านราง
เข็มทอง ตำบลบ่อสุพรรณ 
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสุพรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
  
  
 
 
  

  

53 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการปูยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7 เร่ิมจากถนนลาดยาง
สาย 321 บริเวณโรงสีอุดม
ลาภมงคล ถึง บริเวณบ้าน
กำนันสิริพงษ์ฤทธิเผ่าพันธ์ 
ตำบลดอนมะนาว  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ 
ปูยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 900.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  

2,161,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะนาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปยูางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต การพจิารณาโครงการเป็นไปตามการ
จัดลำดับความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้อง
แสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน    

  

54 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการปูยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมะนาว 
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดยการปยูางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชว่งที่ 1 
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร 
หนา 0.05 เมตรช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 1,400 เมตรหนา 0.05 เมตร
รวมระยะทางยาวทั้งหมด 1,600 เมตร  

3,763,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะนาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปยูางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต การพจิารณาโครงการเป็นไปตามการ
จัดลำดับความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้อง
แสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน    
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชน
วัดไทรย์ ตำบลท่าพี่เล้ียง 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ความหนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความ
กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
350 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 3,500 
ตารางเมตร พร้อมงานเครื่องหมายจราจร
บนพื้นทาง  

1,460,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปยูางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต การพจิารณาโครงการเป็นไปตามการ
จัดลำดับความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้อง
แสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 

  

56 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
ตำบลหัวโพธิ ์อำเภอสองพี่
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 
เมตร ระยะทางยาว 322.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288.00 ตารางเมตร 

1,365,174 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

57 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุกเป็นลาดยาง Asphaltic 
concrete จากบา้นนายพร
พิชัย สีสวา่ง ถึงคลองส่งน้ำ
ชลประทานบ้านผู้ชว่ยสุรวุฒิ 
แสนแก้ว หมู่ที่ 5 (ซอย 18 ) 
บ้านขื่อชนก ตำบลศรี
สำราญ อำเภอสองพี่นอ้ง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกเป็นลาดยาง 
Asphaltic concrete ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทาง 555 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร พรอ้ม
ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานและ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) 

1,140,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีสำราญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนหินคลุกเป็นลาดยาง Asphaltic 
concrete การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการ
จัดลำดับความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้อง
แสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   

  

58 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจาก
บริเวณที่ดินนายประยูร  
รักรุ่ง ถึงบริเวณที่ดินนาย
สมบัติ พงษ์พันธุ ์หมู่ที่ 7  
ตำบลวังน้ำซับ  
อำเภอศรีประจันต ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร 

372,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลวังน้ำซับ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญ 
ตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วน   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 28/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling)  
สายบ้านหนองกระดี่ -  
บ้านหนองพันเทา  
ตำบลบ่อสุพรรณ  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร จำนวน 1 ช่วง 
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,800 ตารางเมตร  

9,990,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(โดย Pavement In-Place Recycling)          
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตผุลความจำเป็นเร่งด่วน    

  

60 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ชุมชนวัดพระรูป  
ตำบลท่าพี่เล้ียง  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ความหนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร 
กว้างเฉลี่ย 6-10 เมตร ความยาว 
ไม่น้อยกวา่ 450 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
3,600 ตารางเมตร พร้อมทำเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง  

1,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเมือสุพรรณบุรี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทั้งนี้สภาพ
ถนนปัจจุบันยังมีสภาพใช้สัญจรได้ดี จึงยังไม่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการ 

  

61 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  
หมู่ที่ 4 ตำบลบา้นช้าง  
เร่ิมจากบริเวณถนนคอ
สะพาน ถึงเขตติดต่อ 
อำเภอบางซ้าย  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี   

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1,530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,120 เมตร  

3,133,000 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตาม 
ที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 29/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างระบบระบายน้ำและ
บ่อพักพรอ้มปรับปรุงถนน
ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชุมชนปราบไตรจักร  
หมู่ที่ 5 บ้านดอนเจดีย์ 
ตำบลดอนเจดีย์  
อำเภอดอนเจดยี์  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อม
ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 8.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 181 เมตร วางท่อ คสล. 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 193 
ท่อน พร้อมบอ่พัก คสล. จำนวน 26 บอ่ 

1,900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ดอนเจดีย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำและบ่อพกัพร้อมปรับปรุงถนน 
โครงการไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือเชื่อมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
และไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ และ
ขาดรายละเอยีดและสาระสำคัญ โดยไม่มีหนังสือ
รับรองการบริหารจัดการครุภัณฑ์  

  

63 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ 1 บ้านทา่ข้าม ตำบล
บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ขนาดกว้าง  
40 เมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 1 หลัง 

6,514,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบางตาเถร 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ โครงการไม่แสดงถึงความ
ชัดเจนหรือเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนและยังไม่มคีวามจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินการ รวมทั้ง ยังขาดรายละเอียด
และสาระสำคัญ โดยไม่ระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจน และไม่มีหนังสือรับรองการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์   

  

64 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคัน
คลองห้าร้อย หมู ่3  
ตำบลหนองกระทุ่ม  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี   

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคันคลองห้าร้อย หมู่ 3 บ้านหนองปอ 
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว  2,580 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,320 
ตารางเมตร    
  

6,690,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนอง
กระทุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
ลูกรังพร้อมบดอัด สาย
บริเวณที่นางแหม่ม หมู ่3 
ถึงถนนลาดยาง หมู ่8  
ตำบลหนองกระทุ่ม  
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลูกรังพร้อมบดอัด  
สายบริเวณที่นางแหม่ม หมู่ 3  -  
ถนนลาดยาง  หมู่ 8  บา้นหนองหิน  
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 2,450 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
17,150 ตารางเมตร  

2,830,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนอง
กระทุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญ 
ตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วน                 

  

66 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายโนนหญ้านาง 
- แยกโป่งค่า หมู่ 7   
ตำบลหนองกระทุ่ม  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายโนนหญา้นาง - แยกโปง่ค่า 
หมู่ 7  บา้นหนองอิงพิง  ตำบลหนองกระทุ่ม 
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง  7.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 14,000 ตารางเมตร  

9,980,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนอง
กระทุ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน   

  

67 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนางจันทน ี
สนธิศร ีถึงบริเวณติดที่ดินนายอนนท์  
น้ำทิพย ์ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 186 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร 
ตามแบบที่กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน    

  

68 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านกร่างสามราก  
ตำบลเขาดิน 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนายสำรวม 
อินโต ถึงบริเวณถนนคอนกรีตซอยบา้นนาย
เกรียง  บัวนภากาญจน์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 186 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 744 ตารางเมตร ตามแบบที่
กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน    

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุพรรณบุร ีหน้า 31/37 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนายงประเสริฐ  
ลึกวิลัย ถึงบริเวณถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร 
ความยาว 210 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร 
ตามแบบที่กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

70 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านกาบบัว ตำบลเขาดิน 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนางสมบูรณ์ 
กลิ่นกุหลาบ ถึงบริเวณที่ดินนายวิมล โสขุมา 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
186 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 744 ตารางเมตร  
ตามแบบที่กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน   

  

71 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 2 ตำบลบา้นโข้ง 
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2 สายบ้านนางประภา จันทร์ไกร  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร 
หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 
ตารางเมตร 

2,126,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านโขง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน  
   

  

72 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จากถนนลาดยาง
ถึงคลองน้ำป่าหมู่ที่ 18  
บ้านหนองทราย  
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 305 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,525 ตารางเมตร 

620,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จากที่ดินนางวาสนา 
อาจคงหาญถึงที่ดินนางสาว
กาญจนา เพียรสงวนนาม 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระโซ่ 
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 210 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร 

487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   

  

74 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จากถนน คสล. 
เดิมถึงอ่างเก็บน้ำเขาชายธง  
หมู่ที่ 12 บ้านชา้งดำหัว 
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร 

487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน  
  

  

75 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากนานายสนั่นถึง
บ้านนายหลี หมู่ที ่6  
บ้านโนนหวันา  
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร 

483,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

76 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากถนนลาดยางเดิม
ถึงบ้านนายสมพงษ ์ 
โมกกงจักร หมู่ที่ 9  
บ้านเขากำแพง ตำบลดอนคา 
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
4 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากถนนสายหนอง
กระโซ่ถึงที่ดินนางนัฐวัล  
ยศวิชัย หมู่ที่ 11 บา้นหนอง
กระโซ่ ตำบลดอนคา  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3 เมตร ยาว 264 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

78 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากนานายเสนาะ 
ลอยแกว้ถึงบ้านนางธิติกาญ 
แก้วนุ่ม หมู่ที่ 19 บา้นหว้ย  
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
5 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตาราง
เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนคา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

79 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธกีาร 
Pavement ln-place 
Recycling) สายบ้านดง
กระเชา หมู่ที ่6 ตำบลไร่รถ  
ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร จำนวน 1 ชว่ง  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร 

9,990,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

อบจ.สุพรรณบุรี 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
เพื่อสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด โดยโครงการมีรายละเอียด
สาระสำคัญครบถ้วน แต่การพจิารณาโครงการ
เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญและเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วน  

 

80 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธกีาร 
Pavement ln-place 
Recycling) สายบ้านไผ่แขก 
บ้านดอนมะขาม   
ตำบลสระแกว้  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 เมตร จำนวน 1 ช่วง  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร 

9,990,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ปรับปรุงถนนเดิมเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธกีาร 
Pavement ln-place 
Recycling) สายน้ำตกพุก
กระทิง ตำบลองค์พระ 
อำเภอด่านชา้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง 
ข้างละ 1.00 เมตร จำนวน 1 ช่วง มพีื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 20,000 ตารางเมตร 

9,990,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   

  

82 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านกาบบัวตำบลเขาดิน 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนายวิมล  
โสขุมา ถึงบริเวณที่ดินนางสมหมาย โสขมุา 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
186 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 744 ตารางเมตร  
ตามแบบที่กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

83 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านหนองแขมตำบลเขาดิน 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนางสาวศิริพร  
อยู่สบาย ถึงบริเวณติดที่ดินนางชมณภัทร  
ผลจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 186 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร 
ตามแบบที่กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน   

  

84 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน 
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนายอนนท ์ 
น้ำทิพย ์ถึงบริเวณติดที่ดินนางสาวทิพยวร
รณ  บัวบาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 186 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 744 
ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 11 บ้านนิคมเกษตร 
ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนายกุศล  
น้ำทิพย ์ถึงบริเวณติดที่ดินนายชูชีพ  
สงคราม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว 186 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร 
ตามแบบที่กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน   

  

86 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านกร่างสามราก  
ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนายเกรียง  
บัวนภากาญจน์ ถึงบริเวณที่ดินนายพรชยั 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
186 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 744 ตารางเมตร  
ตามแบบที่กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน   

  

87 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านห้วงมะระ ตำบลเขาดิน 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เร่ิมจากบริเวณติดที่ดินนายชาตรี  
ประถมทอง ถึงบริเวณติดที่ดินนาย
ปราโมทย ์เยือกเย็น ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ความยาว 186 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 
ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเขาดิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน  

  

88 ปรับปรุงเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
Overlay หมู่ที่ 10  
บ้านเลียบราง ตำบลดอน
มะเกลือ อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี   
          

ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
Overlay ถนนกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 1,060 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,300 ตารางเมตร 

2,034,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะเกลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay  
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน     
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 8 ตำบลบา้นโข้ง 
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ม.8 บ้านหนองจอกนอ้ย-โคกเป้า 
ม.3 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,905 เมตร 
หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,430 
ตารางเมตร 

5,526,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านโข้ง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจัดลำดับ
ความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   

  

90 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยการปยูางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่3 
ตำบลดอนมะนาว  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 
1 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 80.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาวรวมทั้งหมด 1,000 เมตร 

2,370,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะนาว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการ
จัดลำดับความสำคัญตามที่จังหวัดจัดมาและต้อง
แสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   

  

91 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหวัข่อย 
ตำบลดอนมะเกลือ  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี   

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 660.00 ตารางเมตร 

379,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะเกลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพจิารณาโครงการ
เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่จังหวัด
จัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   

  

92 ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
จากบริเวณคันกั้นน้ำ
ชลประทาน ถึงบริเวณบ้าน
นายสมบัติ เนตรสว่าง  
ตำบลต้นตาล  
อำเภอสองพี่นอ้ง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,640.00 
ตารางเมตร  

2,868,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลต้นตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่
จังหวัดจัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน   
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่11  
บ้านสะแกลาย  
ตำบลดอนมะเกลือ  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี   

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัด  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือลงหินคลุกปริมาตรไม่
น้อยกว่า 759.20 ลูกบาศก์เมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนมะเกลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัด การพิจารณาโครงการ
เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่จังหวัด
จัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   
   

  

94 ขุดลอกคลองดินระบายนำ้
เพื่อกักเก็บนำ้ หมู่ที ่18,3,9 
จากกโิลเมตรที่ 0+000 สาม
แยก ถึงกิโลเมตรที่ 5+000 
บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน 
3 หมู่ที่ 18,3,9 ตำบลบ่อ
สุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ขุดลอกคลองดินระบายนำ้เพื่อกกัเก็บนำ้  
ขุดให้มีสภาพปากกวา้ 2.50 เมตร ก้นกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 4,100 เมตร 

475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสุพรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอก
แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่มีความตืน้เขินและ 
มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น การพจิารณาโครงการ
เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่จังหวัด
จัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   

  

95 ขุดลอกคลองดินระบายนำ้
เพื่อกักเก็บนำ้ หมู่ที ่3,9 
จากกโิลเมตรที่ 0+000  
ไร่อ้อยโชคดำรงสุข ถึง
กิโลเมตรที่ 4+100 
ถนนลาดยางสายทุ่งคอก-
ดอนตาเพชร ตำบลบอ่
สุพรรณ  อำเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ขุดลอกคลองดินระบายนำ้เพื่อกกัเก็บนำ้  
ขุดให้มีสภาพปากกวา้ 9.00 เมตร ลึก 2.50 
เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
4,100 เมตร 

477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสุพรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอก
แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่มีความตืน้เขินและ 
มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น การพจิารณาโครงการ
เป็นไปตามการจัดลำดับความสำคัญตามที่จังหวัด
จัดมาและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน   

  

รวม 95 โครงการ 303,277,651  
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