
ยื่นครั้งที ่15
ด ำเนินกำรแก้ไข/

ปรับปรุงแล้ว
รวม ยื่นครั้งที ่15

เพ่ิมเตมิกำรทบทวน/แก้ไข 
ปรับปรุง

รวม

ธ.ออมสิน 42                           -   42

ธ.ก.ส. 3                           -   3
รวม 45                          -   45

กทบ.18
กำรอนุมัติและโอนเงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 15

วันที่ 17 มกรำคม 2563
จังหวัดกำฬสินธุ์

ผ่ำน ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง



ผ่ำน
ทบทวน/
แก้ไข 

ปรับปรุง

1 46070101 ยางตลาด 1 ยางตลาด ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.ยางตลาด ม.1 ต.ยางตลาด 055670085186 ยางตลาด /

2 46070104 โคก 4 ยางตลาด ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ 4 ต.ยางตลาด 055670084346 ยางตลาด /

3 46070106 ยางน้อย 6 ยางตลาด ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ้านยางน้อย หมู่ 6 ต.ยางตลาด 055670084304 ยางตลาด /

4 46070111 สวา่งอารมย์ 11 ยางตลาด ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.สวา่งอารมย ์ม.11 ต.ยางตลาด 055670077845 ยางตลาด /

5 46070116 ดอนยงู 16 ยางตลาด ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.ดอนยงู ม.16 ต.ยางตลาด 055670077977 ยางตลาด /

6 46070118 ไทยเจริญ 18 ยางตลาด ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านไทเจริญ หมู่ 18 ต.ยางตลาด 055670073547 ยางตลาด /

7 46070119 บ้านดงบ่อใต้ 19 ยางตลาด ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.ดงบ่อ ม.19 ต.ยางตลาด 055670085160 ยางตลาด /

8 46070120 ดอนปอแดง 20 ยางตลาด ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.ดอนปอแดง ม.20 ต.ยางตลาด 055670085426 ยางตลาด /

9 46070201 เสียว 1 หัวงัว ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านเสียว หมู่ 1 ต.หัวงัว 055670075419 ยางตลาด /

10 46070202 เสียว 2 หัวงัว ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านบ้านเสียว ม.2 ต.หัวงัว 055670074651 ยางตลาด /

11 46070204 กดุสังข์ 4 หัวงัว ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.กดุสังข ์ม.4 ต.หัวงัว 055670077829 ยางตลาด /

12 46070207 หนองโจด 7 หัวงัว ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.หนองโจด ม.7 ต.หัวงัว 055670075021 ยางตลาด /

13 46070209 หนองกงุ 9 หัวงัว ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.หนองกงุ ม.9 ต.หัวงัว 055670074883 ยางตลาด /

14 46070212 หนองกงุน้อย 12 หัวงัว ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.หนองกงุน้อย ม.12 ต.หัวงัว 055670074826 ยางตลาด /

15 46070213 หนองกงุ 13 หัวงัว ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน หนองกงุ ม.13 ต.หัวงัว 055670320666 ยางตลาด /

16 46070304 โคกศรี 4 อุ่มเมา่ ยางตลาด เงินกองทุนหมู่บ้านโคกศรี หมู่ 4 055670084338 ยางตลาด /

17 46070306 โคกศรี 6 อุ่มเมา่ ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกศรี ม.6 ต.อุ่มเมา่ 055670083983 ยางตลาด /

18 46070308 อุ่มเมา่เหนือ 8 อุ่มเมา่ ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านบ้านอุ่มเมา่เหนือ หมู่ที่ 8 บ/ช 1 055670081938 ยางตลาด /

19 46070310 หัวขวั 10 อุ่มเมา่ ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.หัวขวั ม.10 ต.อุ่มเมา่ 055670078678 ยางตลาด /

แบบรำยงำนผลกำรจัดสรรและโอนเงินตำมโครงกำรเพ่ิมทนุกองทนุหมู่บำ้นและชุมชนเมือง ระยะที่ 3

งวดที่ 15  วันที่ 17 มกรำคม 2563

จังหวัด กำฬสินธุ ์ ธนำคำรออมสิน

ที่ รหสักองทนุ ชือ่กองทนุ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ ชือ่บญัชี เลขที่บญัชี สำขำ

  ผลกำรด ำเนิน 
กำรโอนเงิน

หมำยเหตุ

กทบ.18



ผ่ำน
ทบทวน/
แก้ไข 

ปรับปรุง

ที่ รหสักองทนุ ชือ่กองทนุ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ ชือ่บญัชี เลขที่บญัชี สำขำ

  ผลกำรด ำเนิน 
กำรโอนเงิน

หมำยเหตุ

20 46070411 ดงยาง 11 บัวบาน ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.ดงยาง ม.11 ต.บัวบาน 055670078744 ยางตลาด /

21 46070414 โนนนาค 14 บัวบาน ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ้านโนนนาค ม.14 ต.บัวบาน 055670076011 ยางตลาด /

22 46070902 บ้านป่าแดง 2 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.ป่าแดง ม.2 ต.ดอนสมบูรณ์ 055670078504 ยางตลาด /

23 46070905 ดอนยานาง 5 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านดอนยานาง หมู5่ ต.ดอนสมบูรณ์ 055670075393 ยางตลาด /

24 46070910 โนนสามคัคี 10 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.โนนสามคัคี ม.10 ต.ดอนสมบูรณ์ 055670079395 ยางตลาด /

25 46070913 บ้านชมุชนป่าแดง 13 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.ชมุชนป่าแดง ม.13 ต.ดอนสมบูรณ์ 055670078447 ยางตลาด /

26 46070914 หนองขาม 14 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.หนองขาม ม.14 ต.ดอนสมบูรณ์ 055670075435 ยางตลาด /

27 46071001 บ้านนาเชอืกใต้ 1 นาเชอืก ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านนาเชอืกใต้ ม.1 ต.นาเชอืก 055670080872 ยางตลาด /

28 46071002 บ้านนาเชอืกเหนือ 2 นาเชอืก ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านนาเชอืกเหนือ ม.2 ต.นาเชอืก 055670078686 ยางตลาด /

29 46071007 เลิงทุ่ม 7 นาเชอืก ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ้านเลิงทุ่ม หมู่ 7 ต.นาเชอืก 055670082365 ยางตลาด /

30 46071008 บ้านวงัฝ่ังแดง 8 นาเชอืก ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านวงัฝ่ังแดง หมู่ 8 ต.นาเชอืก 055670080062 ยางตลาด /

31 46071012 บ้านโนนสวรรค์ 12 นาเชอืก ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านบ้านโนนสวรรค์  ม.12  ต.นาเชอืก 055670078363 ยางตลาด /

32 46071104 หนองบัว 4 คลองขาม ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านหนองบัว หมู่ 4 ต.คลองขาม 055670075070 ยางตลาด /

33 46071105 โต้น 5 คลองขาม ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.โต้น ม.5 ต.คลองขาม 055670077571 ยางตลาด /

34 46071109 ดงอคัคะ 9 คลองขาม ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านดงอคัคะ หมู่ 9 ต.คลองขาม 055670075252 ยางตลาด /

35 46071113 หนองบัวค า 13 คลองขาม ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.หนองบัวค า ม.13 055670073851 ยางตลาด /

36 46071114 บ้านสาสุข 14 คลองขาม ยางตลาด กองทุนหมู่บ้านสาสุข หมู่ที่ 14 ต.คลองขาม 055670077415 ยางตลาด /

37 46071115 บ้านขาม 15 คลองขาม ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.ขาม ม.15 ต.คลองขาม 055670077670 ยางตลาด /

38 46071117 บ้านสา 17 คลองขาม ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.สา ม.17 ต.คลองขาม 055670077647 ยางตลาด /

39 46071205 บ้านโคกแง้ 5 เขาพระนอน ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกแง้ ม.5 ต.เขาพระนอน 055670076128 ยางตลาด /

40 46071302 ปอแดง 2 นาดี ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 ต.นาดี 055670076458 ยางตลาด /

41 46071305 ขมิ้น 5 นาดี ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ.ขมิ้น ม.5 ต.นาดี 055670077423 ยางตลาด /

42 46071308 นาดี 8 นาดี ยางตลาด กองทุนหมู่บ้าน บ้านนาดี ม.8 ต.นาดี 055670076078 ยางตลาด /



ผ่ำน
ทบทวน/
แก้ไข 

ปรับปรุง

1 46011601 กลางหมื่น 1 กลางหมื่น เมือง กองทุนหมู่บา้นกลางหมื่น ม .1 (บญัชี 1) 010322145720 กาฬสินธุ์ /

2 46020314 นาเหนือ 14 สงเปลือย นามน กองทุนหมู่บา้นนาเหนือ ม .14 ต.สงเปลือย อ.นามน 013322117630 นามน /

3 46120305 บา้นหนองโน 5 โคกเครือ หนองกงุศรี กองทุนหมู๋บา้นหนองโน ม .5 ต.โคกเครือ 012322792121 หนองกงุศรี /

แบบรำยงำนผลกำรจดัสรรและโอนเงินตำมโครงกำรเพ่ิมทนุกองทนุหมูบ่ำ้นและชมุชนเมอืง ระยะที ่3

งวดที ่15  วันที ่17 มกรำคม 2563

จงัหวัด กำฬสนิธุ์  ธนำคำรเพ่ือกำรและสหกรณก์ำรเกษตร

ที่ รหสักองทนุ ชือ่กองทนุ หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ ชือ่บญัชี เลขทีบ่ญัชี สำขำ

    ผลกำรด ำเนิน
 กำรโอนเงิน

หมำยเหตุ

กทบ.18


