
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 



 
 

ค าน า 
 
  แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/
โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ซึ่งแผนด าเนินงาน (Action Plan)  มีลักษณะเป็นแผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณนั้น  
 

  แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
การประเมินผล ทั้งนี้ ยังท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการป ระสานและ
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จะ
เป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ และสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจน
เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตต าบลวาริชภูมิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 

                       งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

                      โทร./โทรสาร. 042-973769 
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ส่วนที่  1 
บทน า 
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ส่วนที่ 1 
1.1. บทน า 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 26 และข้อ 27 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   โดยในส่วนของการจัดท า
แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน 
 

1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
1.3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  มีข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้ันตอน ดังนี้ 
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  1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินง าน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  3) แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
1.4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1) ท าให้ได้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ในปีงบประมาณ 2564 
  2) เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 
 

2.1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
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แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
   1.1.แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - 
   1.2.แผนงานการเกษตร     กองส่งเสริมการเกษตร ,กองช่าง 

รวม      
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
   2.1.แผนงานบริหารทั่วไป     ส านักปลัด 

   2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     กองการศึกษา 

รวม      
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แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3.1.แผนงานการศึกษา     กองการศึกษา 

   3.2.แผนงานสาธารณสุข     กองสาธารณสุข 

   3.3.แผนงานสงัคมสงเคราะห ์     กองสวัสดิการสังคม 

   3.4.แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน     กองสวัสดิการสังคม 

รวม      
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4.1.แผนงานเคหะและชุมชน     กองสาธารณสุข 

รวม      
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แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

5)ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5.1.แผนงานบริหารทั่วไป     ส านักปลัด , กองคลัง 

   5.2.แผนงานรักษาความสงบ     ส านักปลัด 

   5.3.แผนงานเคหะและชุมชน     กองช่าง 

   5.4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     กองช่าง 

   5.5.แผนงานการเกษตร      

รวม      
รวมทั้งสิ้น      
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ส่วนที่ 2 
 

2.2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
การพัฒนาที่ด าเนินการจริง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
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ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 (แบบ ผ.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   -12- 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 

 



                   -13-          
                         
                                                                        แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ.2562 
 

พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

    1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
วาริชภูม ิ

เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนางาน
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

30,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองการเกษตร             

2 ซ่อมแซมล าห้วย,ฝายน้ าล้นและฝาย
แม้ว (ฝายมีชีวิต) 

ซ่อมแซมล าห้วยและฝายน้ าล้นที่
ช ารุดเสยีหาย 

200,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองช่าง             

รวม  2  โครงการ 230,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-15- 
 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

 1 โครงการจดังานต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับพิธีการ
วันส าคัญต่างๆ ตามวาระ 

55,000 ที่ว่าการอ าเภอ
วาริชภูม ิ

ส านักปลดั             

รวม  1  โครงการ 55,000               
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      แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

 1 จัดงานประเพณลีอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง ได้แก่ การจดั
ขบวนแห่ การประกวดกระทง การ
ประกวดนางนพมาศ ฯลฯ 

100,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

2 ส่งเสริมประเพณีวันส าคญัทางศาสนา 
(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน
ส่งเสริมประเพณีวันส าคญัทาง
ศาสนา ได้แก่ การจดัขบวนแห่ 
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีวันส าคญั ฯลฯ 

60,000 พื้นที่  
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

รวม  2  โครงการ 160,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานการศึกษา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

100,000 อบต.วาริชภูม ิ กองการศึกษา             

2 อาหารเสริม(นม)  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขต อบต.วาริชภมู ิ

1,758,000 ศพด.และ
โรงเรียนในเขต
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ ศพด. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ ศพด. 
ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน คา่อุปกรณ์การเรียน 

203,400 ศพด.ในเขต 
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานการศึกษา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

4 อาหารกลางวันส าหรับ ศพด. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

882,000 ศพด.ในเขต 
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

5 ค่าจัดการเรียนการสอน  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

306,000 ศพด.ในเขต 
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

6 อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นคา่อาหาร
กลางวันส าหรับนักเรยีนในเขตต าบล
วาริชภูม ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนในเขตต าบลวาริช
ภูม ิ

2,740,000 โรงเรียนในเขต
ต าบลวาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

รวม  6  โครงการ 5,989,400               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แผนงานสาธารณสุข 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

250,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสาธารณสุขฯ             

2 เดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ 
เดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ 

60,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสาธารณสุขฯ             

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่า
ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

30,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสาธารณสุขฯ             

4 อุดหนุนส าหรับการด าเนินตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพือ่
ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

340,000 17 
หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุขฯ             

5 ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ 

20,000 17 
หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุขฯ             

รวม  5   โครงการ 700,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานงบกลาง 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
เขตต าบลวาริชภมู ิ

18,000,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสวัสดิการฯ             

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต
ต าบลวาริชภูม ิ

9,000,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสวัสดิการฯ             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

240,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสวัสดิการฯ             

รวม  3   โครงการ 27,240,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 ส่งเสริมและพัฒนาผูสู้งอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอาย ุ

70,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสวัสดิการฯ             

รวม  1   โครงการ 70,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

5,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสวัสดิการฯ             

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัอบรม
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

120,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

ส านักปลดั             

4 ฝึกทักษะกีฬาประเภทตา่งๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
โครงการฝึกทักษะกีฬาประเภท
ต่างๆ  

100,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

130,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา  150,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

รวม  2  โครงการ 280,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 คลองสวย น้ าใส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคู
คลอง ก าจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลใน
แหล่งน้ าสาธารณะ 

100,000 พื้นที่ต าบล 
วาริชภูม ิ

กองช่าง             

รวม  1  โครงการ 100,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

200,000 อบต.วาริชภูม ิ
 

ส านักปลดั             

2 ฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการจัด อบต.สัญจร
พบประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการจัด อบต.สัญจรพบ
ประชาชน เข่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

50,000 พื้นที่ต าบล 
วาริชภูม ิ

ส านักปลดั             
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แบบ ผด.02 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

3 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งของ 
อปท.ตามกฎหมายก าหนด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม ส.อบต./
ผู้บริหาร อบต. หรือการเลือกตั้ง
อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

400,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ ส านักปลดั             

รวม  3  โครงการ 650,000               
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แบบ ผด.02 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

50,000 อบต.วาริชภูม ิ ส านักปลดั             

2 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

70,000 อบต.วาริชภูม ิ ส านักปลดั             

3 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

60,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ ส านักปลดั             
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แบบ ผด.02 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

4 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อปท. 

120,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ ส านักปลดั             

5 ส ารองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนในด้านสา
ธารณภัย 

200,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ ส านักปลดั             

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาการจราจร 

50,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ ส านักปลดั             

รวม  6  โครงการ 550,000               
 
 
 



 
-32- 

 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
แผนงานเคหะและชมุชน 
 

 
ล าดับ 

ที ่

 
โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 โครงการจัดซ้ือวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ส่องสว่าง 150,000 ในเขต อบต. 
วาริชภูมิ 

กองช่าง             

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านห้วยบาง หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

21,000 หมู่ 4 กองช่าง             

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านกุดตะกาบ หมู่ท่ี 5 
(จากหน้า สนง.ป่าไม้ – ร้านพิชัยการ
ยาง) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

25,000 หมู่ 5 กองช่าง             

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านกุดตะกาบ หมู่ท่ี 5 
(สายหน้าบ้านนายพิศมัย ดาวเศรษฐ์ – 
สวนอาจารย์บรรเจิด  เหมะธุลิน) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

25,000 หมู่ 5 กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 
(สายนานายอุเทน  อัครินทร์) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

36,000 หมู่ 5 กองช่าง             

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 
(สายสวนนายประสิทธ์ิชัย   
เหมะธลุิน) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

36,000 หมู่ 7 กองช่าง             

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านกุดพร้าว  
หมู่ที่ 7  (คุ้มท่าน้ าโคกสนุก) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

50,000 หมู่ 7 กองช่าง             

 
 
 



-34- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

48,000 หมู่ 8 กองช่าง             

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านขอนขว้าง  
หมู่ที่ 8  (ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

18,000 หมู่ 8 กองช่าง             

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 
(สายนานางเปลี่ยง) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

50,000 หมู่ 9 กองช่าง             
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      แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 9  (ถนนสายหนองแวง  
– กุดตะกาบ) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

30,000 หมู่ 9 กองช่าง             

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านโพนไผ่  
หมู่ที่ 10  (ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

28,000 หมู่ 10 กองช่าง             

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สาธารณะ บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10  
(สายไปนานางค าประมัย) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

36,000 หมู่ 10 กองช่าง             
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      แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 
(ซอยบ้านนายเดือน) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

10,000 หมู่ 10 กองช่าง             

15 โครงกาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้าน
ภูแฉะ หมู่ที่ 11 (สายค าขี้หมา) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

36,000 หมู่ 11 กองช่าง             

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สาธารณะ บ้านดงศรีชมพู หมู่ที่ 13  
(สายสวนนายทองวาส  อัคนิจ) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

48,000 หมู่ 13 กองช่าง             
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      แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สาธารณะ บ้านดงศรีชมพู หมู่ที่ 13  
(ซอยหน้าบ้านนายศักดิ์ชัย  วารยี์) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

24,000 หมู่ 13 กองช่าง             

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15   

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

39,000 หมู่ 15 กองช่าง             

19 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) 
บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

50,000 หมู่ 17 กองช่าง             
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      แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 
18  (สายภดูินแดง –ภูน้อย) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

120,000 หมู่ 18 กองช่าง             

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ้านหนองแวงค า  
หมู่ที่ 19  (หน้าบ้านนางครองพิราช 
–ทุ่งนานายสมพร  โพธิ์ชัย) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

50,000 หมู่ 19 กองช่าง             

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา  
หมู่ที่ 20  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

60,000 หมู่ 20 กองช่าง             

รวม   22   โครงการ 990,000               
 
 



-39-  
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1 จ้างเหมารถเกรดเดอรเ์พื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

เพื่อจ้างเหมารถเกรดเดอร์ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

417,000 ถนนภายในเขต
ต าบลวาริชภูม ิ

กองช่าง             

2 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ถนนลาดยาง ถนนแอสฟสัติกใน
เขตต าบลวาริชภมู ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนแอสฟัส
ติกในเขตต าบลวาริชภมู ิ

500,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ กองช่าง             

3 ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศาลา
อเนกประสงค์ บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) 

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศาลา
อเนกประสงค์ 

10,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

4 ก่อสร้างห้องน้ า ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลวาริชภมู ิ

ก่อสร้างห้องน้ าภายในองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลวาริชภูม ิ

400,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             
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      แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

5 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ บ้านดงน้อย  
หมู่ที่ 15 

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  87,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง             

6 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ บ้านภูแฉะ 
หมู่ที่ 11 

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
 

160,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

7 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตุกาบ หมู่ 5 
(ถนนสายหน้าบ้านนายสีจอน  
พจนา) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 49 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 122.50 ตร.ม.  

62,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             
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   แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

8 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง  
หมู่ที่ 17  
(ถนนสายกุดตะกาบ-หนองแวง) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 67.50 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
270 ตร.ม.พร้อมปีกถนน คสล. 9.00 
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย 

150,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

9 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง  
หมู่ที่ 17  (ถนนสายนิคมเก่า) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 46.50 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
186 ตร.ม. 
 

100,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             
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    แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

10 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว  
หมู่ที่ 7 (ถนนสายนายยุทธชัย  
ยางธิสาร) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 76.00 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
380 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

201,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

11 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว  
หมู่ที่ 7 (ถนนสายหน้าบ้านนาย
เกรียงไกร  ดวงสีทอง) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 65.00 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
260 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

140,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             
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    แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

12 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว  
หมู่ที่ 7 (ถนนสายหน้าบ้านนาย
มนตรี  วารีย์) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขุดรื้อคันทางเดิมลึก 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 1 ข้าง 
กว้าง 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. 
พร้อมปีกถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หนา 
0.10  เมตร พ้ืนท่ีปีกถนน คสล. 36 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

147,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

13 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 
(ถนนสายป่าช้าบ้านเหล่า 
ขอนขว้าง) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 96.00 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  

208,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             
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     แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

14 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 
(ถนนสายหน้าบ้าน 
นายศรสีุพรรณ  รัตนไตร) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ไหลท่าง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 125 
ตร.ม.  

64,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

15 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (สายหน้าบ้าน
นายสมพล  นนดารา) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 130 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม.พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1  ป้าย  

202,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

             
 



 
-45- 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

16 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู  
หมู่ที่ 13 (ถนนสายน้ าประปา 
ต่อจากงบปี ปี 63) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 49.00 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  

105,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

17 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู  
หมู่ที่ 13 (ถนนสายหน้าบา้น
นางยุน  พลศรี) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 70.00 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.25 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  

108,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

18 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู  
หมู่ที่ 13 (ถนนสายหน้า
โรงพยาบาลวาริชภูมิ) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 47.00 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.25 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  188 ตร.ม.  

100,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

19 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่  
หมู่ที่ 18 (ถนนสายไปวัดภูน้อย) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 46.50 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  186 ตร.ม.  

100,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

20 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่  
หมู่ที่ 18 (ถนนสายหน้าบา้นนาย
ค าไปร่  อุระแสง) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 110 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  440  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

238,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             
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      แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

21 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่  
หมู่ที่ 18 (ถนนสายหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตาดโพนไผ่) 

ก่อสร้างถนน คสล. ลงลูกรังปรับระดับพ้ืน
ทาง ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 32 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่นอ้ยกว่า  
160  ตร.ม.  พร้อมวางท่อ คสล.มอก. 
ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 
เมตร จ านวน  9  ท่อน 

100,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

22 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 
(ถนนสายไปห้วยปลาหาง) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 47 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  188  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

100,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             
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     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

23 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 
20  (ถนนสายหน้าบ้านนาง
กัลยา  สุขุมวรรณ) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 106 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  424  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

230,000 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

24 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 
12  (ถนนสายไปหนองลุมพุก) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 115.50 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  462  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

250,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

25 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนทอง  
หมู่ที่ 12  (ถนนสายหน้าบ้าน
ผู้ช่วยคมศักดิ์) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร ไหลท่าง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  40  
ตร.ม.   

20,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             



-49-   
         แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

26 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 
10  (ถนนสายหน้าบ้านนาย
ประสงค์) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

184,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

27 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 
10  (ถนนสายหน้าบ้านนาย
วันดี  เหล่าขันตี) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  240  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

122,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

28 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11  
(ถนนสายหน้าบ้าน 
นางวิจิตรา  พลนุรักษ์) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 45.50 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  182  ตร.ม.   

97,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

             



             -50- 
    แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

29 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11  
(ถนนสายหน้าบ้าน 
นายวิชัย  เหมะธุลิน) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 72 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  180  ตร.ม.   

93,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

30 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงค า หมู่
ที่ 19  (ถนนสายไปฝายน้ าล้น) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 47 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  188  ตร.ม.   

100,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

31 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14  
(ถนนสายหนองหัวช้าง) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 70 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  280  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

150,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

 



-51-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

32 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14  
(ถนนสายส านักสงฆ์ชัยมงคล) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 72.50 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  290  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

157,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

33 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4  
(ถนนสายห้วยบาง หมู่ที่ 4 – 
บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ 1) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 129.50 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  518  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

279,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

34 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6  
(ถนนสายข้างศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก) 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 35 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  140  ตร.ม.   

75,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             



-52-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

35 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6  
(ถนนสายข้างศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 35 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  140  ตร.ม.   

75,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

36 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6  
(ถนนหน้าบ้านนางอุไรวรรณ 
ฟรางซิส – บ้านหนองแวง) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 138.50 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  554  ตร.ม.  พร้อม
ป้ายโครงการ 1  ป้าย 

300,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

37 ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 
(ถนนสายบ้านธาตุ – นาบ่อ) 

กว้าง 6 ม.ยาว 350 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. 
พร้อมลงลูกรัง ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
210 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

179,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

 



-53-  
      แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

38 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู 
บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (เส้น
หน้าบ้านนายทวีป  มีพรหม) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 170 ม.
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 1 บ่อ พร้อม
ป้ายโครงการ  1  ป้าย 

332,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

39 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9  
(หน้าบ้านนางรักษา นามโคตร – 
ลานยางนางวาสนา ยางธสิาร) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.30 ม. ยาว 177 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

300,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

40 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู 
บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 (ถนน
สายหน้าบ้านอาจารยส์มศักดิ์  
เหมะธลุิน) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 106 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

180,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง             
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     แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

41 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู 
บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13  
(สายหน้าบ้านนางเหมือนใจ) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 59 ม.  

100,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

42 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู 
บ้านหนองแวงค า หมู่ที่ 19 
(สายหน้าบ้านนางบญุชู  จาง
จันทร์ ไปหน้าบ้านผู้ใหญ่ปอง
ปรีดา) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 147 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

250,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

43 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
วาริชภูม ิ

ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.25 
ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 70 ม. พร้อมป้าย
โครงการ  1  ป้าย 

118,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

 
 



-55-    
    แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

44 ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภ ู
หมู่ที่ 13 (สายคา่ยลูกเสือ) 

ขุดวางท่อจ่ายน้ า ท่อ PVC ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 1,090 
ม. ติดตั้งประตูน้ าจ านวน 1 จุดและติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบประปา จ านวน 10 จุด 

75,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

45 ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านห้วยบาง 
หมู่ที่ 14 (ภายในหมู่บา้น) 

ขุดวางท่อจ่ายน้ า ท่อ PVC ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 300 ม. 
ติดตั้งประตูน้ าจ านวน 1 จุดและตดิตั้ง
อุปกรณ์ระบบประปา จ านวน 15 จุด 

23,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

46 ถมดินบริเวณป่าช้ากุดพร้าว 
หมู่ที่ 7 (ป่าช้ากุดพร้าว) 

ลงดินถม ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 300 
ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง ปริมาณลูกรงัไม่น้อย
กว่า 140 ลบ.ม. 

60,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

47 วางท่อกลม คสล.บา้นธาตุ 
หมู่ที่ 3 (หน้าวัดพระธาตุศรี
มงคล) 

วางท่อกลม คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.00x1.00 ม. จ านวน 38 
ท่อน พร้อมวางบ่อพักน้ า คสล.ทุก ๆ 10 ม. 
จ านวน 4 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

163,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             



-56- 
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

48 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
กุดตะกาบ หมู่ที่ 5  
(ถนนสายนานาย 
ทองเรียบ  สีแดง) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

49 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
กุดตะกาบ หมู่ที่ 5  
(ภายในหมู่บ้าน) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

50 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
กุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17  
(ถนนสายไปหนองปลาดุก) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
366  ลบ.ม. 

100,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

51 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18  
(ถนนสายกกไฮ) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 



-57-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

48 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
กุดตะกาบ หมู่ที่ 5  
(ถนนสายนานาย 
ทองเรียบ  สีแดง) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

49 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
กุดตะกาบ หมู่ที่ 5  
(ภายในหมู่บ้าน) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

50 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
กุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17  
(ถนนสายไปหนองปลาดุก) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
366  ลบ.ม. 

100,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

51 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18  
(ถนนสายกกไฮ) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 



-58-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

52 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขอน
ขว้าง หมู่ที่ 8 (1.ถนนสายไป
หนองไผ่ นานางสมบรูณ์   
โพธิหาร  2.สายป่าช้าไป
หนองแวง 3.ถนนภายใน
หมู่บ้านตามซอยต่างๆ) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลีย่ตกแต่งเรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อย
กว่า 330  ลบ.ม. 

90,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

53 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดง
ศรีชมพู  หมู่ที่ 13 (ถนนสาย
สวนนายไทชนะ  พรมจักร) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลีย่ตกแต่งเรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อย
กว่า 112  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

54 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสาย
แยกภูไม้เปราะไปภูดินแดง) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลีย่ตกแต่งเรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อย
กว่า 265  ลบ.ม. 

72,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 
 



-59-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

55 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสาย
สวนอาจารย์นสิัย เหมะธลุิน) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลีย่ตกแต่งเรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อย
กว่า 74  ลบ.ม. 

72,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

56 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสาย
หน้าบ้านนางประดิษฐ์  
สัพโส  ไปภูดินแดง) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลีย่ตกแต่งเรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อย
กว่า 258  ลบ.ม. 

70,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

57 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสาย
หน้าบ้าน ด.ต.สราวุฒิ 
อุระแสง ไปฝายน้ าล้น) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลีย่ตกแต่งเรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อย
กว่า 183  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

58 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ 
หมู่ที่ 3 (ถนนสายนานาย 
ทองอยู่  เคนพล) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลีย่ตกแต่งเรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อย
กว่า 250  ลบ.ม. 

68,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             



-60-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

59 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สาย
นานายไพรบ  สัตถาผล – 
นายวิชัย  ศรีส าราญ) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
148  ลบ.ม. 

40,000 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

60 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โพนทอง หมู่ที่ 12  
(ถนนสายไปหนองลุมพุก) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
366  ลบ.ม. 

100,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

61 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โพนไผ่ หมู่ที่ 10  
(ถนนสายรอบป่าช้า) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
152  ลบ.ม. วางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร  
จ านวน 10 ท่อน 

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

 
 



-61-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

62 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โพนไผ่ หมู่ที่ 10  
(ถนนเพื่อการเกษตร) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
258  ลบ.ม.  

70,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

63 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 9  
(ถนนสายตาดพุทธา) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

64 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวงค า หมู่ที่ 19  
(ถนนสายค าไม้โทน) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
112  ลบ.ม.  
 

30,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

 
 

 
 



-62-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

65 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14  
(ถนนภายในหมู่บ้าน) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม.  

50,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

66 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14  
(ถนนสายทุ่งนา-ห้วยน้ าเค็ม) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
366  ลบ.ม.  

100,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

67 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
เหล่า หมู่ที่ 6  
(ภายในหมู่บ้าน) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
202  ลบ.ม.  
 

55,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

68 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสาย
ภูดินแดง – นานายสมัย  
ชมภูแสง) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม.  
 

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             



-63-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

65 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4  
(ถนนสายทางลัดหมู่ที่ 4 
ไปโรงพยาบาลวาริชภูมิ) 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
112  ลบ.ม.  

30,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

66 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4  
(ภายในหมู่บ้าน) 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
183  ลบ.ม.  
 

50,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

67 ปรับปรุงถนนดินเพื่อ
การเกษตร บ้านธาตุพัฒนา 
หมู่ที่ 20 (สายนานายพิชิต 
สุทธิอาจ - นา ด.ต.แสวง 
แก้วค าแสน 

ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 214 ลบ.ม. พรอ้มวางท่อ 
คสล.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 
เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 

102,000 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

                      รวม     66    โครงการ                



 
 
 
 

 


