
ย่ืนคร้ังท่ี 14
ด ำเนินกำรแก้ไข/

ปรับปรุงแล้ว
รวม ย่ืนคร้ังท่ี 14

เพ่ิมเติมกำรทบทวน/

แก้ไข ปรับปรุง
รวม

ธ.ออมสิน 69 0 69 0 0 0

ธ.ก.ส. 8 0 8 0 0 0

รวม 77 0 77 0 0 0

ผ่ำน ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง

กทบ.18

กำรอนุมัติและโอนเงินเพ่ิมทุน ระยะท่ี 3 คร้ังท่ี 14

วันท่ี 7 ธันวำคม 2561

จังหวัดสระบุรี



ผ่าน
ทบทวน/แก้ไข

 ปรับปรุง

1 19010703 บ้านหนองตาไทย 3 โคกสว่าง เมือง กองทุนบ้านหนองตาไทย 050511231248 สระบุรี /

2 19020204 บ้านทับกวาง 4 ทับกวาง แก่งคอย กองทุนหมู่บ้านทับกวาง 020164076281 แก่งคอย /

3 19020206 บ้านเขาเกตุ 6 ทับกวาง แก่งคอย กองทุนบ้านเขาเกตุ 051630758566 แก่งคอย /

4 19020208 บ้านป่าไผ่เหนือ 8 ทับกวาง แก่งคอย กองทุนบ้านป่าไผ่เหนือ 051630760075 แก่งคอย /

5 19020210 บ้านถ ้าน ้าพุ 10 ทับกวาง แก่งคอย กองทุนหมู่บ้านถ ้าน ้าพุ 051630760042 แก่งคอย /

6 19020301 บ้านดงยาง 1 ตาลเด่ียว แก่งคอย กองทุนหมู่บ้านดงยาง 051630751090 แก่งคอย /

7 19020310 บ้านป่าไผ่นาบุญ 10 ตาลเด่ียว แก่งคอย กองทุนหมู่บ้านป่าไผ่นาบุญ 051630752197 แก่งคอย /

8 19020311 บ้านโคกเชือกใต้ 11 ตาลเด่ียว แก่งคอย กองทุนบ้านโคกเชือกใต้ 051630748583 แก่งคอย /

9 19020501 บ้านหาดสองแควเหนือ 1 ท่าคล้อ แก่งคอย กองทุนบ้านหาดสองแควเหนือ 051630756842 แก่งคอย /

10 19020503 บ้านท่าคล้อกลาง 3 ท่าคล้อ แก่งคอย กองทุนบ้านคล้อกลาง 051630754912 แก่งคอย /

11 19020508 บ้านท่าศาลา 8 ท่าคล้อ แก่งคอย กองทุนบ้านท่าศาลา 051630756941 แก่งคอย /

12 19020510 บ้านท่าคล้อเหนือ 10 ท่าคล้อ แก่งคอย กองทุนบ้านท่าคล้อ 051630756230 แก่งคอย /

13 19020511 บ้านเขาหินดาด 11 ท่าคล้อ แก่งคอย กองทุนบ้านเขาหินดาด 051630754565 แก่งคอย /

14 19020701 บ้านธาตุใต้ 1 บ้านธาตุ แก่งคอย กองทุนบ้านธาตุใต้ 051630757626 แก่งคอย /

15 19020801 บ้านวังกวาง 1 บ้านป่า แก่งคอย กองทุนบ้านวังกวาง 051630759044 แก่งคอย /

16 19020802 บ้านปางโก 2 บ้านป่า แก่งคอย กองทุนบ้านปางโก 051630754466 แก่งคอย /

17 19020803 บ้านป่าเหนือ 3 บ้านป่า แก่งคอย กองทุนบ้านป่าเหนือ 051630752403 แก่งคอย /

18 19020903 บ้านท่าสีโพธ์ิ 3 ท่าตูม แก่งคอย กองทุนบ้านท่าสีโพธ์ิ 051630749599 แก่งคอย /

19 19021103 บ้านหนองน้อย 3 สองคอน แก่งคอย กองทุนบ้านหนองน้อย 051630760000 แก่งคอย /

20 19021106 บ้านปางคล้อ 6 สองคอน แก่งคอย กองทุนบ้านปางคล้อ 051630748542 แก่งคอย /

21 19030502 บ้านไทยงาม 2 โคกแย้ หนองแค กองทุนหมู่บ้านไทยงาม 051640509009 หนองแค /

22 19030511 บ้านหนองจอกใหญ่ 11 โคกแย้ หนองแค กองทุนหมู่บ้านหนองจอกใหญ่ 051640506336 หินกอง /

23 19030512 บ้านหนองพันอ้อม 12 โคกแย้ หนองแค กองทุนหมู่บ้านบ้านหนองพันอ้อม 051640509488 หินกอง /

24 19031005 บ้านโสกโขมง 5 ห้วยทราย หนองแค กองทุนหมู่บ้านโสกโขมง 051640504281 หินกอง /

25 19031109 บ้านโคกใหญ่เหนือ 9 หนองไข่น ้า หนองแค กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่เหนือ 051640506898 หนองแค /

26 19031506 บ้านหนองตาพรม 6 หนองนาก หนองแค กองทุนหมู่บ้านบ้านหนองตาพรม 051640505825 หนองแค /

27 19031606 บ้านหนองผักชีใต้ 6 หนองปลาหมอ หนองแค กองทุนบ้านหนองผักชีใต้ 051640504695 หนองแค /

28 19031702 บ้านหนองขนาก 2 หนองปลิง หนองแค กองทุนหมู่บ้านหนองขนาก 051640504976 หนองแค /

ผลการด้าเนินการโอนเงิน

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดสรรและโอนเงินตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะท่ี 3

งวดท่ี 14 วันท่ี 7 ธันวาคม 2561

จังหวัดสระบุรี ธนาคารออมสิน

ท่ี รหัสกองทุน ช่ือกองทุน หมู่ท่ี ต้าบล ช่ือบัญชี สาขาเลขท่ีบัญชีอ้าเภอ

กทบ.18



ผ่าน
ทบทวน/แก้ไข

 ปรับปรุง

ผลการด้าเนินการโอนเงิน

หมายเหตุท่ี รหัสกองทุน ช่ือกองทุน หมู่ท่ี ต้าบล ช่ือบัญชี สาขาเลขท่ีบัญชีอ้าเภอ

29 19031707 บ้านทุ่งดินขอ 7 หนองปลิง หนองแค กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งดินขอ 051640505221 หนองแค /

30 19031804 บ้านคลองสิบ 4 หนองโรง หนองแค กองทุนหมู่บ้านบ้านคลองสิบ 051640505551 หนองแค /

31 19031807 บ้านหนองปลาหมอ 7 หนองโรง หนองแค กองทุนหมู่บ้านหนองปลาหมอ 051640510478 หนองแค /

32 19031810 บ้านทหารผ่านศึก 10 หนองโรง หนองแค กองทุนหมู่บ้านทหารผ่านศึก 051640510395 หนองแค /

33 19040103 บ้านคันล้า 3 หนองหมู วิหารแดง กองทุนหมู่บ้าคันล้า 055270101953 วิหารแดง /

34 19040108 บ้านหนองสามขา 8 หนองหมู วิหารแดง กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองสามขา 055270100989 วิหารแดง /

35 19040508 บ้านดอน 8 หนองสรวง วิหารแดง กองทุนหมู่บ้าน บ้านดอน 055270101490 วิหารแดง /

36 19050609 บ้านหนองสะพาน 9 ไก่เส่า หนองแซง กองทุนหมู่บ้านหนองสะพาน 050511236098 สุขอนันต์ปาร์ค /

37 19050808 บ้านม่วงหวานใต้ 8 ม่วงหวาน หนองแซง กองทุนบ้านม่วงหวานใต้ 050511225620 สระบุรี /

38 19060107 บ้านหน้าวัดสร่างโศก 7 บ้านหมอ บ้านหมอ กองทุนหมู่บ้านหน้าวัดสร่างโศก 051650499562 บ้านหมอ /

39 19060403 บ้านคลองน ้า 3 ตลาดน้อย บ้านหมอ กองทุนหมู่บ้านคลองน ้า 051650501151 บ้านหมอ /

40 19060408 โคกมะขาม 8 ตลาดน้อย บ้านหมอ กองทุนหมู่บ้านโคกมะขาม ม.8 051650499653 บ้านหมอ /

41 19060501 บ้านโคกกุ่ม 1 หรเทพ บ้านหมอ กองทุนหมู่บ้านโคกกลุ่ม 051650499216 บ้านหมอ /

42 19060701 บ้านหนองพันเรือ 1 1 ไผ่ขวาง บ้านหมอ กองทุนบ้านหนองพันเรือ 1 051650499794 บ้านหมอ /

43 19060807 บ้านหนองสะเดา 7 บ้านครัว บ้านหมอ กองทุนหมู่บ้านหนองสะเดา 051650500120 บ้านหมอ /

44 19070301 หลวง 1 บ้านหลวง ดอนพุด กองทุนหมู่บ้านหลวง 051650496980 บ้านหมอ /

45 19090301 บ้านธารทองแดง 1 ธารเกษม พระพุทธบาท กองทุนบ้านธารทองแดง 051620756778 พระพุทธบาท /

46 19090304 บ้านหนองกระทุ่ม 4 ธารเกษม พระพุทธบาท กองทุนบ้านหนองกระทุ่ม 051620749658 พระพุทธบาท /

47 19090501 บ้านพุค้าจาน 1 พุค้าจาน พระพุทธบาท กองทุนบ้านพุค้าจาน 051620755887 พระพุทธบาท /

48 19090506 บ้านวงษ์ศรีพัฒนา 6 พุค้าจาน พระพุทธบาท กองทุนบ้านวงษ์ศรีพัฒนา 051620751639 พระพุทธบาท /

49 19090509 บ้านเนินบอระเพ็ด 9 พุค้าจาน พระพุทธบาท กองทุนบ้านเนินบรเพ็ด 051620747793 พระพุทธบาท /

50 19090601 บ้านโคกมะเด่ือ 1 เขาวง พระพุทธบาท กองทุนบ้านโคกมะเด่ือ ม.1 051620752132 พระพุทธบาท /

51 19090605 บ้านเขาวง 5 เขาวง พระพุทธบาท กองทุนบ้านเขาวง 051620753395 พระพุทธบาท /

52 19090711 บ้านตีนโนนใต้ 11 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท กองทุนหมู่บ้านตีนโนนใต้ ม.11 051620744279 พระพุทธบาท /

53 19090801 บ้านพุ 1 พุกร่าง พระพุทธบาท กองทุนหมู่บ้านบ้านพุ 051620741648 พระพุทธบาท /

54 19100106 บ้านหลังวัดสูง 6 เสาไห้ เสาไห้ กองทุนหมู่บ้านหลังวัดสูง 055310088590 เสาไห้ /

55 19100211 บ้านตากแดด 11 บ้านยาง เสาไห้ กองทุนหมู่บ้านตากแดด 055310092436 เสาไห้ /

56 19101209 บ้านถนนเหล็ก 9 สวนดอกไม้ เสาไห้ กองทุนหมู่บ้านถนนเหล็ก 055310089366 เสาไห้ /

57 19110209 บ้านมิตรใหม่ 9 มิตรภาพ มวกเหล็ก กองทุนหมู่บ้านมิตรใหม่ 051660437602 มวกเหล็ก /

58 19110702 บ้านล้าพญากลาง 2 ล้าพญากลาง มวกเหล็ก กองทุนหมู่บ้านล้าพญากลาง 051660383202 มวกเหล็ก /

59 19901003 ศูนย์การทหารม้า ชุมชนท่ี 3 ปากเพรียว เมืองสระบุรี กองทุนศูนย์การทหารม้า ชุมชนท่ี 3 050511423126 สระบุรี /

60 19901010 ชุมชนพันซบร.กรม สน.พล.ม2รอ หนองปลาไหล เมือง กองทุนกองพันซ่อมบ้ารุง กรมสนับสนุนกองพล 050511421393 สระบุรี /



ผ่าน
ทบทวน/แก้ไข

 ปรับปรุง

ผลการด้าเนินการโอนเงิน

หมายเหตุท่ี รหัสกองทุน ช่ือกองทุน หมู่ท่ี ต้าบล ช่ือบัญชี สาขาเลขท่ีบัญชีอ้าเภอ

61 19901011 กรมทหารม้าท่ี 4 รักษาพระองค์ ปากเพรียว เมืองสระบุรี กองทุนกรมทหารม้าท่ี 4 รักษาพระองค์ 050511421575 สระบุรี /

62 19901019 กองพันทหารม้าท่ี 24 รักษาพระองค์ หนองปลาไหล เมืองสระบุรี กองทุนกองพันทหารม้าท่ี 24 รักษาพระองค์ 050511413101 สระบุรี /

63
19980006 ชุมชนสันติสุข แก่งคอย

เทศบาลเมืองแก่ง

คอย
กองทุนชุมชนสันติสุข 051630769530 แก่งคอย

/

64 19990001 ชุมชนดาวเรือง ปากเพรียว เมือง กองทุนชุมชนดาวเรือง 050511300274 สระบุรี /

65 19990009 ชุมชนเสือขบ ปากเพรียว เมือง กองทุนชุมชนเสือขบ 050511295524 สระบุรี /

66 19990010 ชุมชนไทยสมุทร ปากเพรียว เมือง กองทุนชุมชนเมืองหมู่บ้านไทยสมุทร 050511319944 สระบุรี /

67 19990015 ชุมชนเขาคูบา 2 ปากเพรียว เมือง กองทุนชุมชนเขาคูบา 2 050511311537 สระบุรี /

68 19990017 ชุมชนวัดดาวเสด็จ ปากเพรียว เมือง กองทุนชุมชนวัดดาวเสด็จ 050511296605 สระบุรี /

69 19990020 ชุมชนหลังเกษมราษฎร์+โรงน ้าปลา ปากเพรียว เมือง กองทุนชุมชนเมืองหลังเกษมราษฎร์+โรงน ้าปลา 050511351285 สระบุรี /



ผ่าน
ทบทวน/แก้ไข

 ปรับปรุง

1 19011101 บ้านพระพุทธฉาย 1 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี กองทุนหมู่บ้านบ้านพระพุทธฉาย 0072380398 สระบุรี /

2 19021306 บ้านมะขามป้อมใหม่ 6 ช้าผักแพว แก่งคอย กองทุนหมู่บ้านมะขามป้อมใหม่ 013072252531 แก่งคอย /

3 19021502 บ้านน ้าซับ 2 ท่ามะปราง แก่งคอย กองทุนหมู่บ้านน ้าซับ 013072252743 แก่งคอย /

4 19060707 บ้านหนองชายเขา 7 ไผ่ขวาง บ้านหมอ กองทุนหนองชายเขา ม.7 5072183986 บ้านหมอ /

5 19090803 บ้านหนองสองตอน 3 พุกร่าง พระพุทธบาท กองทุนหมู่บ้านหนองสองตอน 011072141219 พระพุทธบาท /

6 19120201 บ้านแก่งรากหวาย 1 ค้าพราน วังม่วง กองทุนหมู่บ้านแก่งรากหวาย 7072174129 วังม่วง /

7 19120202 บ้านค้าพราน 2 ค้าพราน วังม่วง กองทุนหมู่บ้านค้าพราน 017072169215 วังม่วง /

8 19130609 บ้านหนองสามห้าง 9 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ กองทุนหมู่บ้านหนองสามห้าง 010072440568 สระบุรี /

เลขท่ีบัญชี สาขา

ผลการด้าเนินการโอนเงิน

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดสรรและโอนเงินตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะท่ี 3

งวดท่ี 14 วันท่ี 7 ธันวาคม 2561

จังหวัดสระบุรี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ท่ี รหัสกองทุน ช่ือกองทุน หมู่ท่ี ต้าบล อ้าเภอ ช่ือบัญชี

กทบ.18


