
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 



 
ค าน า 

 
  แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  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. 2565 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. 2565  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 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีขึ้น ตามระเบียบ ข้อ 26 และให้จัดท าแล้วเสร็จ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของต าบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบข้อ 27 แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนิน งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน และจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานมีลักษณะส าคัญ คือ 
   1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ หลังจากได้มีการท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเสร็จสิ้นแล้ว 
  2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิด าเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ 
  3. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
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1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
     มีประสิทธิภาพ 
  2. ใช้เป็นเครื่องมือก าหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  3. ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใสการปฏิบัติงาน 
  4. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
     ในปีงบประมาณ 2565 
 
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. 2565 ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  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 
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1.4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 
  1) ท าให้ได้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ในปีงบประมาณ 2565 
  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. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
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แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 3 2.36 200,000 0.43 กองส่งเสริมการเกษตร ,กองช่าง 

รวม 3 2.36 200,000 0.43  
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
   2.1.แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.78 55,000 0.12 ส านักปลัด 

   2.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.57 30,000 0.06 กองการศึกษา 

รวม 3 2.36 85,000 0.18  
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3.1.แผนงานการศึกษา 6 4.72 5,990,118 13.04 กองการศึกษา 

   3.2.แผนงานสาธารณสุข 6 4.72 740,000 1.61 กองสาธารณสุข 

   3.3.แผนงานงบกลาง 3 2.36 27,240,000 59.31 กองสวัสดิการสังคม 

   3.4.แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.57 30,000 0.06 กองสวัสดิการสังคม 

   3.5.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.57 200,000 0.43 กองการศึกษา 

   3.6.แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 3 2.36 70,000 0.15 กองสวัสดิการสังคม 

   3.7.แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 0.78 30,000 0.06 ส านักปลัด 

รวม 23 18.11 34,300,118 74.68  
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4.1.แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.78 100,000 0.21 กองสาธารณสุข 

   4.2.แผนงานสาธารณสุข 1 0.78 20,000 0.04 กองสาธารณสุข 

รวม 2 1.57 120,000 0.26  
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

5)ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5.1.แผนงานบริหารทั่วไป 6 4.72 695,000 1.51 ส านักปลัด , กองคลัง 

   5.2.แผนงานรักษาความสงบ 5 3.93 330,000 0.72 ส านักปลัด 

   5.3.แผนงานเคหะและชุมชน 6 4.72 468,000 0.02 กองช่าง 

   5.4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 79 62.20 9,729,000 21.18 กองช่าง 

      

รวม 96 75.59 11,222,000 24.43  
รวมทั้งสิ้น 127 100 45,927,000 100  
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ส่วนที่ 2 
 

2.2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
การพัฒนาที่ด าเนินการจริง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
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ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 (แบบ ผ.01) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 



 
                   -14-          
                         
                                                                        แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ.2564 
 

พ.ศ.2565 
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 ฝึกอบรมการป้องกันและก าจดั
แมลงวันผลไม ้

เพื่อด าเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและก าจัดแมลงวันผลไม ้

20,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองการเกษตร             

3 ซ่อมแซมล าห้วย,ฝายน้ าล้นและฝาย
แม้ว (ฝายมีชีวิต) 

ซ่อมแซมล าห้วยและฝายน้ าล้นที่
ช ารุดเสยีหาย 

150,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองช่าง             

รวม  3  โครงการ 200,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 

10,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

2 ส่งเสริมประเพณีวันส าคญัทางศาสนา 
(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน
ส่งเสริมประเพณีวันส าคญัทาง
ศาสนา ได้แก่ การจดัขบวนแห่ 
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีวันส าคญั ฯลฯ 

20,000 พื้นที่  
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

รวม  2  โครงการ 30,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานการศึกษา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 วันเด็กแห่งชาต ิ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
วันเด็กแห่งชาต ิ

100,000 อบต.วาริชภูม ิ กองการศึกษา             

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

1,758,718 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. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานการศึกษา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 5,990,118               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แผนงานสาธารณสุข 

 
ล าดับ 

ที ่

 
โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารและผู้สมัผสัอาหาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารและผู้สมัผสัอาหาร 

40,000 17 
หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุขฯ             
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 
ล าดับ 

ที ่

 
โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

6 อบรมอาสาปศุสัตวต์ าบล 
วาริชภูม ิ

เพื่อด าเนินงานตามโครงการอบรมอาสา
ปศุสัตว์ต าบลวาริชภูม ิ

20,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสาธารณสุขฯ             

รวม  6   โครงการ 740,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานงบกลาง 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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               
 
 
 
 
 



-24- 
 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ุ

30,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสวัสดิการฯ             

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.วาริชภูม ิ

เพื่ออุดหนุนเทศบาลต าบลวาริช
ภูมิ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมฯ 

20,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสวัสดิการฯ             

3 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอวาริชภมู ิ เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ 
วาริชภูมิ ตามโครงการรวมน้ าใจไท
วาริชภูม ิ

20,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสวัสดิการฯ             

รวม  3   โครงการ 70,000               
 
 



-25- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 

10,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองสวัสดิการฯ             

2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพของประชาชน 

20,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

ส านักปลดั             

รวม  2   โครงการ 30,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 

50,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

2 จัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา  150,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

กองการศึกษา             

รวม  2  โครงการ 200,000               
 
 
 
 
 
 



 
-27- 

 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

30,000 พื้นที ่
อบต.วาริชภูม ิ

ส านักปลดั             

รวม  1  โครงการ 30,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ธนาคารขยะ และการคัดแยกขยะ เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ 

20,000 พื้นที่ต าบล 
วาริชภูม ิ

กองสาธารณสุข             

รวม  1  โครงการ 20,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 



-32- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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             

 
 



-32- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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             

4 ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการ
ด าเนินงาน 

เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการ
ด าเนินงาน 

15,000 อบต.วาริชภูม ิ ส านักปลดั             

5 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต 

เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

15,000 อบต.วาริชภูม ิ ส านักปลดั             

6 เสรมิสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ
รักษาวินัย 

เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
เสรมิสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการรักษาวินัย 

15,000 อบต.วาริชภูม ิ ส านักปลดั             

รวม  6  โครงการ 695,000               
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แบบ ผด.02 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาการจราจร 

20,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ ส านักปลดั             

2 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

20,000 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. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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. 

30,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ ส านักปลดั             

5 ส ารองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนในด้านสา
ธารณภัย 

200,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ ส านักปลดั             

รวม  5  โครงการ 330,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
แผนงานเคหะและชมุชน 
 

 
ล าดับ 

ที ่

 
โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านห้วยบาง 
หมู่ท่ี 4 (สายบ้านนายสมบัติ  สุทธิ
อาจ) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

100,000 หมู่  4 กองช่าง             

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร 
บ้านกุดพร้าว หมู่ท่ี 7 (สายนานายสาย
มล  จ าเริญเศษ) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

40,000 หมู่ 7 กองช่าง             

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านภูแฉะ หมู่
ท่ี 11 (ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

138,000 หมู่ 11 กองช่าง             

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านดงศรีชมภู 
หมู่ท่ี 13 (สาย พ.ต.ท.สมศักดิ์ 
บุญรักษา) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

80,000 หมู่ 13 กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านกุดตะ
กาบทุ่ง หมู่ที่ 17 
(สายนานายค าเคน  ชัยชนะ) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

60,000 หมู่ 17 กองช่าง             

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บา้น
ธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20  (สายนานาย
พิชิต  สุทธิอาจ) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

50,000 หมู่ 20 กองช่าง             

รวม  6  โครงการ 468,000               
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     แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 

400,000 ถนนภายในเขต
ต าบลวาริชภูม ิ

กองช่าง             

2 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ถนนลาดยาง ถนนแอสฟสัติกใน
เขตต าบลวาริชภมู ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนแอสฟัส
ติกในเขตต าบลวาริชภมู ิ

500,000 เขตต าบลวาริชภมู ิ กองช่าง             

3 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 

ขนาดกว้าง 12 ม. สูง 7.70 ม. 104,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

4 ก่อสร้างโรงจอดรถ ภายใน อบต.
วาริชภูม ิ

กว้าง  20 เมตร 210,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             
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      แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้าน
ขอนขว้าง  หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร 150,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

6 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้าน
ขอนขว้าง  หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร 150,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

7 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ บ้านห้วยบาง  
หมู่ 14 (ศาลปู่ตา) 

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 120,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             
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   แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ าภายใน
อบต.วาริชภูมิ (ต่อจากงบปี 64) 

ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ าภายใน 
อบต.วาริชภูมิ (ต่อจากงบปี 64) 

100,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

9 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน  
อบต.วาริชภูมิ (ห้องกองช่าง) 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ภายใน อบต.วาริชภมูิ (ห้องกองช่าง) 
 

154,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             
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    แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ด าเนินการ 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 บ้านกุดตะกาบ  
หมู่ที่ 5 (ถนนสายหน้าบ้านนาย
เสง่ียม  ศรีวงศ์ษา) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3 เมตร ยาว 95.00 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
285 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

150,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

11 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง  
หมู่ที่ 17 (ถนนสายเข้าบ้านนาย
ทวีศักดิ์  ศรีส าราญ) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 38.00 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
114 ตร.ม.  

59,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

 
 
 



-41-   
    แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 บ้านกุดตะกาบทุ่ง  
หมู่ที่ 5 (ถนนสายหน้าบ้าน 
นายยก  วงศ์ตาหล้า) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขุดรื้อคันทางเดิมลึก 
0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 113.50 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
กว้าง 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 454 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

250,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

13 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 
(ถนนสายซอยนางจุรรีัตน ์
บุญลาโภ) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 72.00 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.25 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  

159,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

 
 
 



-42-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
(ถนนสายไปป่าช้า) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 25.50 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.25 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 102  ตร.ม.  

54,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

15 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ถนนสายลง
ทุ่งนา – บ้านนางวารี) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 67 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 268 ตร.ม.พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1  ป้าย  

146,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

             
 

 
 



-43- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 71.00 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.25 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  

157,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

17 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู  
หมู่ที่ 13 (ถนนสายหน้าบา้น
นายสมปอง  นามวงศ์) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 136.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 544 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  

300,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

        
 
 



-44- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 บ้านตาดโพนไผ่  
หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) (ถนนสาย
วัดป่าภูน้อย) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร ไหลท่าง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  192 
ตร.ม.  

100,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

19 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่  
หมู่ที่ 18 (ถนนสายข้างหนอง
เม็ก) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 158.50 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  634 ตร.ม.  

350,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

20 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 
(ถนนสายหน้าบ้านนายโกเมน 
– นายประหยดั) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 45.50 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.25 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  182  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

100,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             



 
-45-  

      แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 
(ถนนสายหน้าบ้านนายอัคเดช  
พจนา) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  90  ตร.ม.   

46,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

22 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 
20 (ถนนสายหน้าบ้านนาง
ด ารง  พลจางวาง) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  200  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

109,000 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

 
 
 



  -46-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 
12  (ถนนสายหนองลุมพุก) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 90.50 เมตร ไหล่ทางลกูรังข้าง
ละ 0.25 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  362  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

200,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

24 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10  
(ถนนสายหน้าบ้านนายวันตี  
เหล่าขันตี) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 130 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  390  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

206,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

25 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านภูแฉะ  
หมู่ที่ 11  (ถนนสายหน้าบ้าน 
ด.ต.อาคม  พจนา) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร ไหลท่าง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  98  
ตร.ม.   

50,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             



-47-   
         แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11  
(ถนนสายหน้าบ้าน 
นางผ่องใส) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 75.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 188.75  ตร.ม.   

100,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

27 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงค า 
หมู่ที่ 19  (ถนนสายหน้าบ้าน
นายประยอม เมืองแทน) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 31 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า  124  ตร.ม.   

68,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

28 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงค า 
หมู่ที่ 19  (ถนนสายหน้าบ้าน 
นายมงคล  พ่ึงพร้อม) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.70 เมตร ยาว 21 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 56.70  
ตร.ม.   

28,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

             



             -48- 
    แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14  
(ถนนสายส านักสงฆ์ชัยมงคล) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 113.50 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  454  ตร.ม.   

250,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

30 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4  
(ถนนสายส านักสงฆ์ชัยมงคล) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 68 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  272  ตร.ม.   

150,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

31 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6  
(ถนนสายหน้าบ้านนายสวสัดิ์  
ชาวุฒิ) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 72 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  288  ตร.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

158,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             
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     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยบาง 
หมู่ที่ 14  (ถนนสายป่าช้าบ้าน
ห้วยบาง) 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 140 เมตร พร้อมวางทอ่กลม 
คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 
1.00x1.00 ม. จ านวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน 
รวม 12 ท่อน 

100,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

33 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู
บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5  (ถนน
สายข้างบ้านนายพิทักษ์ สุข
สร้อย) 

ก่อสร้างร่อระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม.ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.ยาว 24.50 ม. 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

34 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู
บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17  
(ถนนสายหน้าตลาดคลองถม) 

ก่อสร้างร่อระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม.ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.ยาว 43.50 ม.
พร้อมวางท่อกลม คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 ม.จ านวน 
8 ท่อน 

107,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             
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     แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู
บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7  (ถนน
สายศาลาหอสตูร-ศพด. ม.7) 

ก่อสร้างร่อระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.ยาว 146 ม.พร้อม
บ่อพักน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  

346,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

36 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู
บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15   
(ถนนสายหน้าบ้านนายวิจิตร 
ดาบชัย) 

ก่อสร้างร่อระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม.ยาว 85 ม. 

154,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง             

37 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู
บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15   
(ถนนสายหน้าบ้านอาจารย์
สมศักดิ์  เหมะธลุิน) 

ก่อสร้างร่อระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม.ยาว 109 ม. 

196,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง             

 
 



-51-  
      แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่  20  
(ถนนสายข้างบ้านนายอุทัย  
อินทรพาณิชย์) 

ก่อสร้างร่อระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม.ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.ยาว 50 ม.
พร้อมวางบ่อพักน้ า คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 ม.จ านวน 
1 บ่อ 

106,000 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

39 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู 
บ้านภูแฉะ  หมู่ที่ 11  
(ถนนสายหน้าบ้านนายมังกร   
เหมะธลุิน) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 24.50 
เมตร 

50,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

40 ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนน
สายหน้าบ้านนายแหวน   
โพธิ์ชัย) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 171 ม. 
จ านวน  3  ช่วง 

350,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

 



-52-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนสาย
บ้านนายหก  เมืองซอง) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู ยาว 120 ม. 
ช่วงที่ 1  กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 40 ม.  ช่วงที่ 2 กว้าง 0.30 
ม.ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.ยาว 57 ม.
พร้อมวางท่อกลม คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 ม.จ านวน 
5 ท่อน 

196,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

42 ก่อสร้างลาน คสล. บ้านธาตุ 
หมู่ที่ 3  (หลังวัดพระธาตุศรี
มงคล) 

ก่อสร้างลาน คสล.พื้นทีร่วม 242 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

118,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

43 วางท่อกลม คสล.บา้นธาตุ หมู่ 
3 (หน้าวัดพระธาตุศรีมงคล) 

วางท่อกลม คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม.จ านวน 
68 ท่อนพร้อมวางบ่อพักน้ า จ านวน 6 บ่อ 

146,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             
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    แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 วางท่อระบายน้ า บ้านห้วย
บาง  หมู่ที่ 14 (ถนนสายป่า
ช้าห้วยบาง – ทุ่งนา) 

ขุดวางท่อระบายน้ า ท่อ PVC ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 70 ม.  

50,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

45 เสรมิผิวถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 9 (ถนนสายข้างวัดศรี
บุญเรือง) 

เสรมิผิวถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 140 เมตร 

50,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

46 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุด
ตะกาบ หมู่ที่ 5 – บ้านกุด
พร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสาย
นานายศรีเทพ เหมะธลุิน – 
โคกสนุก) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุพร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 340 
ลบ.ม.  

100,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

47 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุด
ตะกาบ หมู่ 5 (ถนนสาย
หนองอั้น) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุพร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 170 
ลบ.ม.  

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             



-54- 
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 หมู่ 5 (ถนนสาย
นานายทองเรียบ สีแดง  
ลงเขื่อน) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรังไม่น้อยกว่า 170 ลบ.ม.  

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

49 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
กุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17  
(ถนนสายบ้านกุดตะกาบ
ทุ่ง หมู่ที่ 17 – บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 9) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรังไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม.  

100,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

50 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
กุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17  
(ถนนสายสวนนายสมพดั) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรังไม่น้อยกว่า 295 ลบ.ม.  

87,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             

51 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
กุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17  
(ถนนสายสวนนายส าราญ) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรังไม่น้อยกว่า 295 ลบ.ม.  

87,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง             



-55-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 บ้าน
กุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสาย
โคกค าบง) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

 
53 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ขอนขว้าง หมู่ที่ 8  
(ถนนสายไปป่าช้า) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

 
54 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ขอนขว้าง หมู่ที่ 8  
(ถนนสายรอบหนองค าลี้) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

 
55 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนน
สายสวน ด.ต.ประจักษ์  
พจนา) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

 



-56-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

 
56 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่)  
(ถนนสายนาตาเครือ) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  
ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 
57 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่)  
(ถนนสายลงห้วยแสด) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 102  
ลบ.ม. 

30,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 
58 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสาย
ป่าช้าบ้านตาดโพนไผ่) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  
ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 
59 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) 
(ถนนสายกกไฮ) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  
ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 
 



-57-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

60 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสายภู
ไม้เปราะ) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 510  
ลบ.ม. 

150,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

61 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ 
หมู่ที่ 3 (ถนนสายบ้านธาตุ – 
บ้านนาบ่อ) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 380  
ลบ.ม. 

112,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

62 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ 
หมู่ที่ 3 (ถนนสายหลังร้าน 
JP) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า102  
ลบ.ม. 

30,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

63 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ
พัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสาย
นา ร.ต.ท.เย่น นามประมา) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  
ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

 
 



-58-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

64 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนน
สายนานายประเสริฐ  
อินทรพาณิชย์) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 300  ลบ.ม. 

88,000 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

65 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนน
สายแยกท่าน้ าประปา -
โนนสูง) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

66 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โพนทอง หมู่ที่ 12 (สายไป
หนองลุมพุก) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

 
 
 



-59-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

67 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โพนไผ่ หมู่ที่ 10  
(ถนนภายในหมู่บ้าน) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 340  ลบ.ม. 

100,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

68 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสาย
บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 – 
บ้านดงศรีชมพู หมู่ 13) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 340  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

69 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสาย
สวน อ.ครองศักดิ์   
ศรีละวรรณ) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

 
 

 



-60-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

70 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูแฉะ 
หมู่ที่ 11 (ถนนภายในหมู่บ้าน) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
245  ลบ.ม. 

72,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

71 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 9 (ถนนสายบ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 9 –บ้านขอน
ขว้าง หมู่ที่ 8) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

72 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนอง
แวงค า หมู่ที่ 19 (ถนนสาย
ส านักสงฆโ์นนหินห่าว) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

73 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วย
บาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายบ้าน 
อ.วิมล  มิ่งวงศ์) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
170  ลบ.ม. 

50,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

 



-61-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

74 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง 
หมู่ที่ 4 (ถนนสายบ้านนายสมบัติ  
สุทธิอาจ) 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
222  ลบ.ม. 

65,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

75 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหลา่ 
หมู่ที่ 6 (เริ่มจากหน้าบ้านนางสิน
ทอน  ทองโคตร ไปศาลา SML) 
 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
340  ลบ.ม. 

100,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

76 ถมดินคันทาง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 
4 (ถนนสายบ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 
– บ้านดงศรีชมพู หมู่ที่ 13) 

ลงดินคันทางพร้อมปรับเกลีย่ตกแต่ง
เรียบปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 140  
ลบ.ม. ลงลูกรังทับดินถมคันทางพร้อม
ปรับเกลีย่เรยีบปรมิาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
60 ลบ.ม. 

35,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

 
 



-62-   
     แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับ 
ที ่

 

โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

77 ลงหินลูกรังภายใน อบต.วาริชภมู ิ
 

ลงลูกรังบรเิวณที่ช ารดุ พร้อมปรบัเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
340  ลบ.ม. 

100,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

78 เสรมิผิวถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
บ้านหนองแวงค า หมู่ที่ 19 (ถนน
สายหน้าบ้านนางบุญชู จางจันทร์) 

เสรมิผิวแอสฟลัติกคอนกรีต กว้าง 4 
เมตร ยาว 49 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 
เมตร หรือมี พ.ท.แอสท์ฟัลติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม. 

52,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

79 เสรมิผิวถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
บ้านหนองแวงค า หมู่ที่ 19 (ถนน
สายหน้าบ้านนายชารี  เมืองแทน) 

เสรมิผิวแอสฟลัติกคอนกรีต กว้าง 4 
เมตร ยาว 255 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 
เมตร หรือมี พ.ท.แอสท์ฟัลติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. 

274,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             

                      รวม     79    โครงการ 9,729,000               
 

 



 
 

 


