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ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

  อาศัย อ านาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 ก าหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อนุมัติแล้ว รวมทั้งแจ้งให้   
สภาท้องถิ่น อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชน  และพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่     4    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างครอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถนนเข้าส านักสงฆ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน 350,000     350,000    350,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ 6 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

2 โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าหอประชุม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน      250,000     250,000      250,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ 3 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปิด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน  า 350,000     350,000    350,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนเส้นหลัก หมู่ 2 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

4 โครงการขยายถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายถนน 350,000     350,000    350,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ 5 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

5 โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านต้นผึ ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน 350,000     350,000    350,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ 3 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

6 โครงการขุดลอกดินเพ่ือก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน  า 350,000     350,000    350,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ 1 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

7 โครงการสร้างทางระบายน  า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน  า 350,000     350,000    350,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
 ถนนเส้นบ้านนาหมอ หมู่ 3 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

(รายการท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างครอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 250,000     250,000    250,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บริเวณห้วยป่าหก หมู่ 1 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 250,000     250,000    250,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ปากทางเข้าห้วยต้นกอก หมู่ 3 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

10 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 250,000     250,000    250,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ทางไปบ้านต้นผึ ง หมู่ 3 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 350,000     350,000    350,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เข้าพื นท่ีเกษตร(ทางเข้าป่าช้า) หมู่ 3 สะดวกในการสัญจร เกษตร จ านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตรอบต.เมืองลี

รวม 11 โครงการ - 3,450,000  3,450,000  3,450,000  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

(รายการท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างครอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล าน  าลี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 250,000     250,000    250,000     1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ 5 สะดวกในการสัญจร จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

รวม 1 โครงการ 250,000 250,000 250,000

(รายการท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

เปล่ียนแปลงจาก ผ.01 มา ผ.05

แบบ ผ.05



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการขุดดินตะกอนเปิดทางระบายน ้า เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะพื นท่ีการ ขุดรางระบายน ้า 38,000   38,000    38,000    38,000    2 สามารถป้องกันน ้ากัดเซาะ กองช่าง
หมู่ 2 เกษตรของราษฎร 2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พื นท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างพนังกั นน ้าแขว่ง เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะพื นท่ีการ ก่อสร้างพนังกั นน ้า 250,000  250,000  250,000  1 สามารถป้องกันน ้ากัดเซาะ กองช่าง
(เขตบ้านนาม่วง) หมู่ 2 เกษตรของราษฎร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พื นท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

3 โครงการปรับปรุงสระห้วยมะกอก เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน ้า ปรับปรุงสระ 100,000  100,000  100,000  1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ 3 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

4 โครงการซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน ้า ซ่อมแซมระบบประปา 100,000  100,000  100,000  1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
สายบ้านต้นผึ งหมู่ 3 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อสร้างฝายนายอนพร้อมระบบ เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน ้า ก่อสร้างฝายพร้อมระบบ 350,000  350,000  350,000  1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ส่งน ้าเข้าพื นท่ีการเกษตร หมู่ 4 เพียงพอส้าหรับการเกษตร ส่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

รวม 5 โครงการ 38,000   838,000  838,000  838,000  

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน ้า ปรับปรุงระบบประปา 250,000  250,000  250,000  1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ 3 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างฝายลุ่มบ้าน หมู่ 2 เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน ้า ก่อสร้างฝาย 300,000  300,000  300,000  1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

รวม 2 โครงการ 550,000  550,000  550,000  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

เปล่ียนแปลงจาก ผ.01 มา ผ.05(รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

แบบ ผ.05



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างครอบคลุมท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างเมรุ  หมู่ท่ี 5 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ ก่อสร้างเมรุ 500,000    500,000    500,000    1 มีอาคารสถานท่ีอ านวยความ กองช่าง
ประชาชนในการประกอบพิธีฌาปนกิจ จ านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง สะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน เพ่ือต่อเติมหรือเปล่ียนแปลงอาคาร ปรับปรุงหอประชุม 350,000    350,000    350,000    1 มีอาคารสถานท่ีอ านวยความ กองช่าง
หมู่ 1 ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง สะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างส านักงานกองช่าง อบต.เมืองลี เพ่ือบริการประชาชนผู้มาติดต่อและ ก่อสร้างส านักงาน 866,000    866,000    866,000    1 มีอาคารสถานท่ีอ านวยความ กองช่าง
เพ่ือการปฏิบัติงานของ อบต. กองช่างจ านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการปฏิบัติงานของ อบต. อบต.เมืองลี

4 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน เพ่ือต่อเติมหรือเปล่ียนแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร 10,000     10,000      10,000      10,000      1 มีอาคารสถานท่ีอ านวยความ กองช่าง
บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการปฏิบัติงานของ อบต. อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ ศาลาฌาปนสถาน 350,000    350,000    350,000    1 มีอาคารสถานท่ีอ านวยความ กองช่าง
หมู่ 5 ประชาชนในการประกอบพิธีฌาปนกิจ จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง สะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แผงโซล่าเซลล์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 350,000    350,000    350,000    7 เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว กองช่าง
เข้าสถานท่ีท่องเท่ียว หมู่ 1-7 และการสัญจรของประชาชน จ านวน 7 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และการสัญจรของประชาชน อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
(รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างครอบคลุมท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ า ศพด. อบต.เมืองลี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ก่อสร้างห้องน้ า 150,000 150,000 150,000 1 เพ่ืออ านวยความสะดวก กองช่าง
และผู้ปฏิบัติงานใน ศพด. จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง แก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน อบต.เมืองลี

8 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.เมืองลี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองช่าง
จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าบริเวณ เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ก่อสร้างพนังก้ันน้ า 100,000    100,000    100,000    1 พนักก้ันน้ าป้องกันดินทรุดตัว กองช่าง
อาคาร ศพด. บริเวณทางน้ าท้ิงโดยรอบอาคาร ศพด. จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และอาคารศพด.ปลอดภัย อบต.เมืองลี

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ เพ่ือป้องกันน้ าเสียเข้าสู่พ้ืนท่ีใกล้เคียง ก่อสร้างรางระบายน้ า 100,000    100,000    100,000    1 ศพด.มีระบบการจัดการน้ าเสีย กองช่าง
อาคาร ศพด. จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และน้ าท้ิง อบต.เมืองลี

11 โครงการก่อสร้างหลังคามุงเคร่ืองเล่นสนาม เพ่ือรักษาและยืดเวลาอายุการใช้งาน หลังคาเคร่ืองเล่นสนาม 30,000      30,000      30,000      1 มีหลังคามุงเคร่ืองเล่นสนาม กองช่าง
ของเคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพ่ือรักษาทรัพย์สินของ ศพด. อบต.เมืองลี

12 โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณ เพ่ือป้องกันแดดและฝน บริเวณ ศพด. ก่อสร้างหลังคา 50,000      50,000      50,000      1 เพ่ืออ านวยความสะดวก กองช่าง
ด้านหน้า ศพด. และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการปฏิบัติงานของ อบต. อบต.เมืองลี

รวม 12 โครงการ 10,000 4,856,000 4,856,000 4,856,000 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างครอบคลุมท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือใช้พลังงานทดแทนใน อบต.เมืองลี ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ 500,000    500,000    500,000    1 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน กองช่าง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์ของอบต.เมืองลี และประสานงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน จ านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการปฏิงาน อบต.เมืองลี

2 โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟ้า เพ่ือลดการใช้พลังงานใน อบต.เมืองลี เปล่ียนหลอดไฟฟ้า 100,000    100,000    100,000    3 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน กองช่าง
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ศพด. และศูนย์กู้ชีพกู้ภัย จ านวน 3 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

รวม 2 โครงการ 600,000    600,000    600,000    

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.03



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๒  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน   โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมอาชีพของประชาชน จัดกิจกรรม 10,000  10,000  10,000  10,000  1 ประชาชนได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง การประกอบอาชีพ อบต.เมืองลี

รวม 1  โครงการ  -  - 10,000  10,000  10,000  10,000   -  -  -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

(รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวตลอดจน พัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แบบ ผ.01



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๓.๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข  ปศุสัตว์และสุขาภิบาล

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000   20,000   20,000   20,000   1 ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ด้านสาธารณสุขและปฏิบัติได้ อบต.เมืองลี
รวม 1 โครงการ  -  - 20,000   20,000   20,000   20,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

(รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๓.๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข  ปศุสัตว์และสุขาภิบาล

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและ อุดหนุน อสม. 140,000 140,000 140,000 140,000 7 ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ ส านักปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ 1-7 คุณภาพชีวิตท่ีดี หมู่ท่ี ๑-๗ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ด้านสาธารณสุขและปฏิบัติได้ อบต.เมืองลี

รวม  1 โครงการ  -  - 140,000 140,000 140,000 140,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

(รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

แบบ ผ.02



๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๔.๑  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สนับสนุน  ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอบรมเพ่ิมความรู้วิทยากร เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000  20,000  20,000  20,000  1 เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ กองการศึกษา
ระดับต าบล จารีตประเพณีท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมการฟ้อนร า/ฟ้อนดาบ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000  10,000  10,000  10,000  1 เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม กองการศึกษา
แก่เยาวชนและประชาชน จารีตประเพณีท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง จารีตประเพณีท้องถ่ิน อบต.เมืองลี

รวม 2 โครงการ 30,000  30,000  30,000  30,000   -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(รายการท่ีขอเพ่ิมเข้ามาใหม่)

แบบ ผ.01



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  (รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)
๖.๓  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และบุคลากร

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 20,000     20,000     20,000     20,000     1 เพ่ิมประสิทธิภาพ กองคลัง
งานการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ของบุคลากร ส.อบต. และผู้น าชุมชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ความรู้ ความสามารถ อบต.เมืองลี

รวม  1 โครงการ 20,000     20,000     20,000     20,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  (รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

๖.๔  แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานฯ
ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ โต๊ะท างาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน โต๊ะท างาน 5,500       5,500       5,500       5,500       1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักปลัด
จ านวน 1 ตัว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตัว ส านักงาน อบต.เมืองลี

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เก้าอ้ีท างาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เก้าอ้ีท างาน 2,500       2,500       2,500       2,500       1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักปลัด
จ านวน 1 ตัว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตัว ส านักงาน อบต.เมืองลี

3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,500       5,500       5,500       5,500       1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักปลัด
จ านวน 1 ตู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตู้ ส านักงาน อบต.เมืองลี

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 16,000     16,000     16,000     16,000     1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักปลัด
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ส านักงาน อบต.เมืองลี

5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 8,000       8,000       8,000       8,000       1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักปลัด
(ส าหรับล้างรถและท าความสะอาดพ้ืน) จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ส านักงาน อบต.เมืองลี

6 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 10,000     10,000     10,000     10,000     4 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน กองคลัง
จ านวน 4 ตัว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตัว ส านักงาน อบต.เมืองลี

7 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสารส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 11,000     11,000     11,000     11,000     2 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน กองคลัง
จ านวน 2 ตู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตู้ ส านักงาน อบต.เมืองลี

8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000     16,000     16,000     16,000     1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ส านักงาน อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.08



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๔  แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานฯ

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองปร้ินเตอร์ 10,000     10,000     10,000     10,000     1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ส านักงาน อบต.เมืองลี

10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองแสกน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองแสกน 3,100       3,100       3,100       3,100       1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ส านักงาน อบต.เมืองลี

11 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ พัดลมโคจร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน พัดลมโคจร 10,000     10,000     10,000     10,000     10 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักปลัด
จ านวน 10 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ส านักงาน อบต.เมืองลี

12 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ต้ังโต๊ะ) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 16,000 16,000 16,000 16,000 1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง
ของกองช่าง อบต.เมืองลี จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ส านักงาน อบต.เมืองลี

13 โครงการจัดซ้ือครุภัณพ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 21,000 21,000 21,000 21,000 1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักปลัด
ของส านักปลัด อบต.เมืองลี จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ส านักงาน อบต.เมืองลี

14 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ต้ังโต๊ะ) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 16,000 16,000 16,000 16,000 1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน กองการศึกษา
ของกองการศึกษา อบต.เมืองลี จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ส านักงาน อบต.เมืองลี

15 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์รถมอเตอร์ไซต์ สป. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือรถมอเตอร์ไซต์ 40,000     40,000     40,000     40,000     1 เพ่ือความสะดวกและ ส านักปลัด
จ านวน 1 คัน และการขนส่งเดินทางในพ้ืนท่ี จ านวน 1 คัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คัน เพ่ือการขนส่งเดินทาง อบต.เมืองลี

รวม 15 โครงการ  -  - 137,600  137,600   137,600   137,600   -  -  -

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

(รายการท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

แบบ ผ.08



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๑.๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและในพ้ืนท่ีการเกษตร 11 3,450,000 11 3,450,000 11 3,450,000 33 10,350,000 
       อย่างครอบคลุมท่ัวถึง
๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 1 38,000    5 838,000    5 838,000    5 838,000    16 2,552,000   
๑.๓ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 1 10,000    12 4,856,000 12 4,856,000 12 4,856,000 37 14,578,000 

รวม 2 48,000    28 9,144,000 28 9,144,000 28 9,144,000 86 27,480,000 
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๒  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ของประชาชนให้มี 1 10,000    1 10,000      1 10,000      1 10,000      4 40,000        
       รายได้เพ่ิมข้ึนโดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

รวม 1 10,000    1 10,000      1 10,000      1 10,000      4 40,000        

๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และสุขาภิบาล 1 20,000    1 20,000      1 20,000      1 20,000      4 80,000        

รวม 1 20,000    1 20,000      1 20,000      1 20,000      4 80,000        

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ.01 (รำยกำรท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ำมำใหม่)
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. ๒๕61 ถึง พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4 รวม  4  ปี



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๔) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนะธรรม จำรีตประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

๔.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและ
บูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2 30,000    2 30,000      2 30,000      2 30,000      8 120,000      

รวม 2 30,000    2 30,000      2 30,000      2 30,000      8 120,000      
๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

๖.๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 1 20,000    1 20,000      1 20,000      1 20,000      4 80,000        
        และด้านบุคลากร

รวม 1 20,000    1 20,000      1 20,000      1 20,000      4 80,000        
รวมท้ังส้ิน 7 128,000  33 9,224,000 33 9,224,000 33 9,224,000 106 27,800,000 

รวม  4  ปี
ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และสุขาภิบาล 1 140,000   1 140,000   1 140,000   1 140,000   4 560,000   

รวม 1 140,000   1 140,000   1 140,000   1 140,000   4 560,000   
รวมท้ังส้ิน 1 140,000   1 140,000   1 140,000   1 140,000   4 560,000   

รวม  4  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ.02 (รำยกำรท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ำมำใหม่)
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. ๒๕61 ถึง พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๑.๓ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 2 600,000   2 600,000   2 600,000   6 1,800,000 

รวม 2 600,000   2 600,000   2 600,000   6 1,800,000 
รวมท้ังส้ิน 2 600,000   2 600,000   2 600,000   6 1,800,000 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ.03 (รำยกำรท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ำมำใหม่)
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. ๒๕61 ถึง พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4 รวม  4  ปี



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๑.๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและในพ้ืนท่ีการเกษตร 1 250,000 1 250,000 1 250,000 3 750,000
       อย่างครอบคลุมท่ัวถึง
๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2 550,000 2 550,000 2 550,000 6 1,650,000

รวม 3 800,000 3 800,000 3 800,000 9 2,400,000
รวมท้ังส้ิน 3 800,000 3 800,000 3 800,000 9 2,400,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ.05 (รำยกำรท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ำมำใหม่)
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. ๒๕61 ถึง พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4 รวม  4  ปี



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
๖.๔  การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 15 137,600   15 137,600   15 137,600   15 137,600   15 137,600   
       เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ อบต.เมืองลี ในการจัดบริการสาธารณะ

รวม 15 137,600 15 137,600 15 137,600 15 137,600 15 137,600
รวมท้ังส้ิน 15 137,600 15 137,600 15 137,600 15 137,600 15 137,600

รวม  4  ปี

สรุปบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 (รำยกำรท่ีขอเพ่ิมเติมเข้ำมำใหม่)
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. ๒๕61 ถึง พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างครอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000  1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 5 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง สะดวกในการสัญจร อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000  1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ทางแยกน ้าตกนางกวัก) หมู่ 5 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง สะดวกในการสัญจร อบต.เมืองลี
รวม 1 โครงการ 350,000  

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างครอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า (สายหลัก) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000  1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 6 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง สะดวกในการสัญจร อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า (สายหลัก) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000  1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ 6 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง สะดวกในการสัญจร อบต.เมืองลี
รวม 1 โครงการ 350,000

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

เปล่ียนแปลงจาก ผ.01 มา ผ.05(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)

แบบ ผ.05



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000     1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
คสล.(ทุ่งนาดง) หมู่ 6 เกษตรของราษฎร คสล. (ทุ่งนาดง) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000     1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
คสล.(ทุ่งนาดง) เกษตรของราษฎร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี
ทุ่งปู่ตาถึงฝานปู่แดง  หมู่ 6

2 โครงการซ่อมแซมฝายก้ันน้้านาม่วง  เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมฝายก้ันน้้า 100,000  1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
หมู่ 7 เพียงพอ จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

2 โครงการซ่อมแซมฝายนาม่วง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมฝาย 100,000     1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง

(ท้าให้ต้่าลง) หมู่ 7 เพียงพอ จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

3 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 250,000  1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6 เพียงพอ จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง  เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 500,000     2 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง

1.ต้นน้้า 2.น้้าแขว่งกลาง หมู่ 6 เพียงพอ จ้านวน 2 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าคอนกรีต เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000     1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
 เสริมเหล็กห้วยก้าแพ้ง หมูท่ี 2 เกษตรของราษฎร คสล.จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000     500,000  2 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง

1.ห้วยก้าแพ้ง 2.จ้่าเตน หมู่ 2 เกษตรของราษฎร จ้านวน 2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

5 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าพ้ืนท่ีแก้มลิง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า พัฒนาแหล่งน้้า 200,000  1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ 3 เพียงพอ จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

5 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าพ้ืนท่ีแก้มลิง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า พัฒนาแหล่งน้้า 200,000     1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง

(ห้วยน้้าทวาย) หมู่ 3 เพียงพอ จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
รวม 5 โครงการ 1,800,000  500,000  

(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมดาดล้าเหมือง 150,000  2 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
ห้วยหมาก/ทุ่งป่าหก หมู่ 1 เพียงพอ จ้านวน  2  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 350,000     350,000  350,000  5 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง

หมู่ 1 ห้วยหมาก/ทุ่งป่าหก เพียงพอ จ้านวน 5 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี
ทุ่งลุ่มวัดห่าง/ทุ่งตีนชัน/ทุ่งนาน้อย

2 โครงการสร้างถังเก็บน้้าพร้อมระบบจ่าย เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังพักน้้า 400,000  1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ขุดบ่อใหม่) หมู่ 4 เพียงพอ ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2 โครงการสร้างถังเก็บน้้าพร้อมระบบจ่าย เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังพักน้้า 400,000     1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง

(ขุดบ่อใหม่) หมู่ 4 เพียงพอ ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

เปล่ียนแปลงจาก ผ.01 มา ผ.05(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.05



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

3 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าคอนกรีต เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000  1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
เสริมเหล็กล้าน้้าแขว่ง  หมู่ท่ี 7 เกษตรของราษฎร คสล. (ล้าน้้าแขว่ง) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าคอนกรีต เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000     1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง

เสริมเหล็กล้าน้้าแขว่ง  หมู่ท่ี 7 เกษตรของราษฎร คสล. (ล้าน้้าแขว่ง) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี
รวม 3 โครงการ 1,250,000 350,000 350,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง) เปล่ียนแปลงจาก ผ.01 มา ผ.05

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

แบบ ผ.05



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างครอบคลุมท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างร้ัวส านักงาน เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน ก่อสร้างร้ัวส านักงาน 400,000  1 ทรัพย์สินทางราชการได้รับ กองช่าง
อบต.เมืองลี ของทางราชการ (งบ อบต.) แห่ง ความปลอดภัย อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างร้ัวโบราณ เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน ก่อสร้างร้ัวโบราณ 168,000  168,000  1 ทรัพย์สินทางราชการได้รับ กองช่าง

(บริเวณส านักงาน) ของทางราชการ จ านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ความปลอดภัย อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูด้านหน้า เพ่ือปรับภูมิทัศน์ อบต.เมืองลี ก่อสร้างซุ้มประตู 250,000  1 เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม กองช่าง
ส านักงาน อบต.เมืองลี จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เพ่ือปรับภูมิทัศน์ อบต.เมืองลี ก่อสร้างซุ้มประตู 250,000  1 เพ่ือสร้างภูมิท้ศน์ให้สวยงาม กองช่าง

(บริเวณ อบต. เมืองลี) จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564)

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1)

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564)

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างครอบคลุมท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

3 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือรักษา ก่อสร้างลานจอดรถ 500,000  1 เพ่ือความปลอดภัยและรักษา กองช่าง
ส านักงานอบต.เมืองลี ทรัพย์สินของทางราชการ จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ทรัพย์สินทางราชการ อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือรักษา ก่อสร้างลานจอดรถ 500,000  1 เพ่ือความปลอดภัยและรักษา กองช่าง

ส านักงานอบต.เมืองลี ทรัพย์สินของทางราชการ จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ทรัพย์สินทางราชการ อบต.เมืองลี
รวม 3 โครงการ 168,000 918,000  

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564)

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
แบบ ผ.01



๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๔.๑  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สนับสนุน  ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างเสาหลักเมือง เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ สร้างเสาหลักเมือง 100,000  100,000  100,000  100,000  1 ประชาชนมีมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ กองช่าง
ต าบลเมืองลี ของประชาชนต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างเสาหลักเมือง เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ สร้างเสาหลักเมือง 100,000  100,000  100,000  1 ประชาชนมีมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ กองช่าง

ต าบลเมืองลี ของประชาชนต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี
รวม 1 โครงการ - 100,000  100,000  100,000   -  -  -

(รายการเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

(รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564) 

(รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

บัญชีเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 ถึง พ.ศ.๒๕64)
 (ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แบบ ผ.01



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

๑.๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและ
ในพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างครอบคลุมท่ัวถึง 1 350,000     1 350,000     

๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 5 1,800,000  1 500,000   6 2,300,000  

๑.๓ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 1 168,000   3 918,000     4 1,086,000  

รวม 1 168,800   9 3,068,000  1 500,000   11 3,736,800  

๔) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนะธรรม 
จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

๔.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน 
ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1 100,000     1 100,000   1 100,000   3 300,000     

รวม 1 100,000     1 100,000   1 100,000   3 300,000     
รวมท้ังส้ิน 1 168,800   10 3,168,000  2 600,000   1 100,000   14 4,036,800  

บัญชีสรุปเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ.01 (รำยกำรเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. ๒๕61 ถึง พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4 รวม  4  ปี



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

๑.๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน
และในพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างครอบคลุมท่ัวถึง

1 350,000 1 350,000

๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

3 1,250,000 1 350,000 1 350,000 5 1,950,000

รวม 4 1,600,000 1 350,000 1 350,000 6 2,300,000
รวมท้ังส้ิน 4 1,600,000 1 350,000 1 350,000 6 2,300,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ.05 (รำยกำรเดิมท่ีขอเปล่ียนแปลง)
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. ๒๕61 ถึง พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4 รวม  4  ปี


