
 

 

 
 

 
แผนพัฒนาสี่ป ี

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

............................................. 
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และได้ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป         
งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีมีความจ าเป็นต้องจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  ในการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป ตามข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 18        
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน “ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

          องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  
และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2559 ใน
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป  

    ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

 
           (นายวิชิต  บัตริยะ) 

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 



 
ค ำน ำ 

 
  การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งต่อการบริหาร แผนจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายขององค์กร
และยังระบุถึงวิธีที่บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ  สร้างความเจริญให้เกิดแก่ชุมชนในชนบท ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมือง  จึงจ าเป็นต้องมีแผนและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ขึ้น โดยยึด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาและการประสานแผน โดยมีกระบวนการ  ขั้นตอน  เนื้อหาสาระ  ระยะเวลา  สอดคล้องกับแผนชุมชน  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑2  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในต าบลเมืองลี 
 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ประหยัดทั้งเวลา  งบประมาณ  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม  และในโอกาส
นี้ขอขอบคุณประชาคมระดับหมู่บ้าน  ประชาคมระดับต าบล   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 

                        1 ตุลำคม  ๒๕59 
 



สารบัญ 

                            หน้า 

ค ำน ำ 

  ค ำน ำ           

ส่วนที่    1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี                         1  

ส่วนที่    2    สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น                           1๖ 

ส่วนที่  3 แผนยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           ๑๙ 

ส่วนที่  4 กำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ                        3๔ 

ส่วนที่  5 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร                                      ๙๕ 

ภำคผนวก                                              1๐๕ 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

 
ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ด้านกายภาพ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริการส่วนต าบล  เมื่อวันที่  
๑๔ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

   
๑.๑  ที่ตั้งของต าบลเมืองล ี

    ต าบลเมืองลี   เป็นต าบลหนึ่งที่อยู่ในอ าเภอนาหมื่น   ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดน่านส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี  ตั้งอยู่ที่  ๖6  หมู่ที่  ๒  บ้านป่าซาง  ต าบลเมืองลี  อ าเภอนาหมื่น   ห่างจากตัวอ าเภอ ประมาณ 
๒๕ กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน  ระยะทางประมาณ  ๑๐๕  กิโลเมตร 
      อาณาเขตติดต่อ 
        - ทิศเหนือ             ติดต่อกับต าบลสันทะ             อ าเภอนาน้อย             จังหวัดน่าน 
        - ทิศใต้                 ติดต่อกับต าบลปิงหลวง          อ าเภอนาหมื่น             จังหวัดน่าน 
        - ทิศตะวันออก        ติดต่อกับต าบลนาทะนุง          อ าเภอนาหมื่น             จังหวัดน่าน 
        - ทิศตะวันตก        ติดต่อกับต าบลบ้านเวียง          อ าเภอร้องกวาง          จังหวัดแพร่ 

      1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
    สภ าพ พ้ื น ที่ ข อ งต าบ ล เมื อ งลี   ส่ วน ให ญ่ เป็ น ภู เข าสลั บ ซั บ ซ้ อน   คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ  ๙ ๕ .๙ ๕   

จะมี ที่ ร าบ เฉพ าะบริ เวณ ที่ อยู่ อ าศั ย   และ พ้ื นที่ เกษตรกรรมบางส่ วน   พ้ื นที่ ส่ วน ใหญ่ เป็ น ลั กษ ณ ะสู งชั น   
( Steep  Land ) ซึ่งไม่เหมาะกับการเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ลาด ( Slop Land ) ซึ่งมีประมาณ ๓%  ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

  
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  

  ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน  มีความแตกต่างกันของฤดูกาล 
โดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาเอา
ค ว า ม ชุ่ ม ชื้ น ม า สู่ ภู มิ ภ า ค  ท า ใ ห้ มี ผ ล ต ก ชุ ก  ใ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม ถึ ง เ ดื อ น กั น ย า ย น  
ซึ่ งเป็นช่วงฤดูฝน และจะได้รับ อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉีย งเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาค  
ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้มี
สภาพอากาศร้อน 
            นอกจากนี้ พ้ื น ที่ ต าบล เมื อ งลี   ยั งมี ส ภ าพภู มิ ป ระ เทศ โดยรอบ  เป็ นหุ บ เข าและภู เข าสู งชั น ม าก  
ทิ ว เขาวางตั วในแนวเหนื อใต้  ท าให้ บริ เวณ ยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสู งที่ แผ่ มาจากประเทศจีน  
ในฤดูหนาว ได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ท าให้เสมือนก าแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศ
ตะวันออก รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ ยที่ผิวแตกต่างกันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือ
ร ะ ดั บ น้ า ท ะ เล  จ า ก ปั จ จั ย ทั้ ง ห ล า ย เห ล่ า นี้  ใ น ต อ น ก ล า ง วั น  ถู ก อิ ท ธิ พ ล ข อ ง แ ส ง แ ด ด เผ า  
ท าให้อุณหภูมิร้อนมาก และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา ท าให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน  

 
 



๒ 
 

 

1.4  ลักษณะของดิน 
ทรัพยากรดิน 

          ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินภูเขาตามสภาพของพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาสูง  ดินตื้นมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
เนื่องมาจากการกัดกร่อนหรือมีหญ้าคาหรือวัชพืชอ่ืนๆขึ้นปกคลุมหนาแน่น มักมีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน               
ไม่เหมาะสมต่อการท าเกษตรเท่าที่ควร 

 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าต าบลเมือลี 
  -  แม่น้ าสายหลัก  ๓  สาย    คือ   ๑. แม่น้ าลี    ๒.แม่น้ าอูน     ๓. แม่น้ าแขว่ง 

-  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น   ฝาย    ๓5    แห่ง 
 

 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ทรัพยากรป่า    

ต าบลเมืองลี  มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  มีป่าไม้ปกคลุม  ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของน้ าตก  หลายแห่ง  
 -  พ้ืนที่ป่าทั้งหมด    จ านวน      ๓๒,๖๗๖   ไร่ 
 -  พ้ืนที่อยู่อาศัย    จ านวน           ๕๕๐   ไร่ 

        -  พ้ืนที่ท าการเกษตร      จ านวน     ๑๒,๗๗๔  ไร่ 
 

    1.๑.๒  เนื้อท่ีโดยประมาณ 
ต าบลเมืองลีมีเนื้อที่โดยประมาณ   ๗๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๖,๕๐๐๐  ไร่ 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี แบ่งเขตการปกครอง (เต็มพ้ืนที่) จ านวน  7  หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านน้ าอูน 
หมู่ที่  2  บ้านป่าซาง 
หมู่ที่  3  บ้านนาหมอ 
หมู่ที่  4  บ้านนาคา 
หมู่ที่  5  บ้านวังน้ าเย็น 
หมู่ที่  6  บ้านน้ าแขว่ง 
หมู่ที่  7  บ้านนาม่วง 
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3. จ านวนประชากร 
3.1  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี มีจ านวน  ๗  หมู่บ้าน  528  ครัวเรือน   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 
๑ บ้านน้ าอูน ๙7 200 ๑69 369 
๒ บ้านป่าซาง ๖5 ๑13 112 ๒25 
๓ บ้านนาหมอ ๙2 ๑96 ๑99 ๓95 
๔ บ้านนาคา ๑๐5 200 ๑73 ๓73 
๕ บ้านวังน้ าเย็น 42 80 ๘4 ๑64 
๖ บ้านน้ าแขว่ง ๘6 179 ๑75 ๓54 
๗ บ้านนาม่วง 41 78 68 146 
 รวม ๕28 1,046 980 2,026 

ข้อมูลประชากร  ณ  ตุลาคม  ๒๕๕9  

4. สภาพทางสังคม 
4.๑  การศึกษา มีสถานศึกษาในพื้นที่ต าบลเมืองลี  แบ่งออกเป็นระดับ ปฐมวัย  และประถมศึกษา ดังนี้ 

 ระดับปฐมวัย  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี 
           

   มีจ านวนเด็กเล็กทั้งหมด    46   คน     
 

 ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทั้งหมด  ๓  แห่ง 
 -     โรงเรียนบ้านน้ าอูน     มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น      35   คน   
 -     โรงเรียนอนุบาลเมืองลี   มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น      49   คน 
 -     โรงเรียนบ้านนาคา    มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น      63   คน   
 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลเมืองลี จ านวน ๑ แห่ง 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน       ๗   แห่ง 
 ศูนย์การเรียนรู้ประจ าต าบลเมืองลี จ านวน       ๑   แห่ง 

4.2  การสาธารณสุข 
    ๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเมืองลี   จ านวน     ๑    แห่ง   
    ๒.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน            จ านวน     ๗   แห่ง 
    ๓.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                จ านวน     4   คน 

    ๔.  อสม.                 จ านวน    50 คน 
    ๕.  อัตราการมีและใช้ส้วมราด   ร้อยละ   ๑๐๐ 
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4.3  การอาชญากรรม 
    ๑.  ไทยอาสาป้องกันชาติประจ าหมู่บ้าน         จ านวน   ๔   แห่ง 
    ๒.  สถานีต ารวจ/หน่วยบริการประชาชน        จ านวน   ๑   แห่ง 
    ๓.  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       จ านวน   ๑   แห่ง 
    4.  ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยต าบลเมืองลี    จ านวน   1   แห่ง 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์  สถาบันและองค์กรทางศาสนา   ต าบลเมืองลี   มีวัด   ทั้งสิ้น   3   แห่ง   
  ๑.  วัดบ้านน้ าอูน   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑ (บ้านน้ าอูน)   มีศรัทธาวัดจากหมู่บ้านน้ าอูน และบ้านน้ าแขว่ง 

  ๒.  วัดบ้านป่าซาง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ (บ้านป่าซาง)  มีศรัทธาวัดจากหมู่บ้านป่าซางและบ้านนาม่วง 
  ๓.  วัดบ้านนาคา   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  (บ้านนาคา)   มีศรัทธาวัดจากหมู่บ้านนาคา บ้านนาหมอและ 
          บ้านวังน้ าเย็น   
     4. ส านักสงฆ์บ้านวังน้ าเย็น  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  (บ้านวังน้ าเย็น) 
  5. ส านักสงฆ์บ้านวังน้ าเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่  6  (บ้านน้ าแขว่ง) 

 ระบบบริการพื้นฐาน 
5.๑  การคมนาคม 

    การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลและอ าเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายใน  ต าบล  และ
หมู่บ้าน มีรายละเอียด  ดังนี้ 

        -  ถนนลาดยาง อบต.เมืองลี สายนาทะนุง – บ้านนาคา  ต.เมืองลี ถึง  อ.นาหมื่น  ระยะทาง ๒๕     
           กิโลเมตร  ซึ่งสามารถใช้สัญจรไปยังต าบลอื่น  อ าเภอนาหมื่น  และจังหวัดน่านได้อย่างสะดวก 
     -  ถนนคอนกรีต สายต าบลเมืองลี ถึง อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่  ระยะ   ๕๕.๐๐  กิโลเมตร 
        -  ถนนลาดยาง อบต.เมืองลี  สาย บ้านนาคา – น้ าแขว่ง     ระยะทาง   ๗.๕๐  กิโลเมตร 
        -  ถนนชนบทในหมู่บ้าน   นาหมอ – วังน้ าเย็น              ระยะทาง     ๔.๐๐  กิโลเมตร 
        -  ส าหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
           ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลูกรังในบางสายที่อยู่ห่างไกล 
        -  ถนนคอนกรีต      จ านวน         ๔๗  สาย        ระยะทาง      18.30  กิโลเมตร 
        -  ถนนลาดยาง        จ านวน           ๒  สาย        ระยะทาง    ๑๐.๘๐๐  กิโลเมตร 

5.2  การไฟฟ้า 
            จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง    มีจ านวน             ๗    หมู่บ้าน 
            จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า      มีจ านวน      ๒,๐26     คน 
5.3  การประปา 
       -  ประปาภูเขา                           จ านวน             ๘       แห่ง       

5.4  โทรศัพท์ / การโทรคมนาคม  
    -  ระบบอินเตอร์เน็ตต าบล  ( ใช้ระบบ AIS )   จ านวน  ๑  แห่ง 
     -  โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ AIS  DTAC และ  TRUE    จ านวน  3  แห่ง 
 

5.5  ไปรษณีย ์
   -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข (หน่วยย่อยของไปรษณีย์ อ.นาหมื่น ) จ านวน  ๑  แห่ง     
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5. ระบบทางเศรษฐกิจ 
5.1  ด้านการเกษตร 

พืชเศรษฐกิจ 
๑. ข้าว 
๒. ข้าวโพด 
๓. มะแข่น (ภาษากลาง เรียกว่า  ก าจัด) 
๔. ถั่วเหลือง 
๕. มะตาว  (ภาษากลาง เรียกว่า ลูกชิด) 
๖. เงาะ 
๗. ลิ้นจี่ 

5.2  ด้านการประมง 
- ไม่มี 

5.3  ด้านการปศุสัตว์ 
    - เลี้ยงสัตว์                                                 ๑๕๑    ครัวเรือน 

5.4  การบริการ 
หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 
    - ร้านค้าชุมชน                                                 3   แห่ง 
    - ปั๊มน้ ามัน  (ปั๊มหลอด )                                      3  แห่ง 
    - โรงสี                                                          7   แห่ง 
    - ร้านซ่อมรถ                                                   2   แห่ง 
    - ร้านค้า  ( ขายของช า )                                   19   แห่ง 
    - ร้านตัดผม                2      แห่ง 
    - ร้านขายอาหาร                                               6   แห่ง 
    - โรงกลั่นสุราชุมชน                                            2   แห่ง 
    - เขียงหมู                2   แห่ง 
    - ผลิตบล็อกชุมชน                        1   แห่ง 

 
5.5  ด้านการท่องเที่ยว 

๑. ด้านท่องเที่ยว 
   เนื่องจากต าบลเมืองลี  มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้จึงสมบูรณ์ด้วยแหล่ง
ธรรมชาติมากมาย เช่น น้ าตก ภูเขา แม่น้ า ล าธาร ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้านท่องเที่ยวของต าบลเมืองลี  มีมากมายหลาย
ประเภท และมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาต่อไป  โดยทรัพยากรด้านท่องเที่ยวที่ส าคัญ  สามารถสรุปได้  ดังนี้       
    ๑ . น้ าตกตาดหมอก  อยู่ อ าณ าเขตบ้ านน้ า อูนหมู่ ที่  ๑  ห่ างจากตั วหมู่ บ้ านน้ า อูนประมาณ   
๒  กิโลเมตร  น้ าตกสูงประมาณ  ๕๐  เมตร    น้ าตกลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆบริเวณน้ าตกมีป่าไม้ทึบ ท าให้เกิด
หมอกปกคลุมตลอดปี  เป็นที่มาของชื่อน้ าตกตาดหมอกเมื่อขึ้นไปยังชั้นสูงสุดสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของต าบลเมืองลี  
และต าบลปิงหลวงโดยทั่วถึง 
    ๒. น้ าตกวังเขียว  อยู่อาณาเขตบ้านน้ าอูน  หมู่ที่ ๑ อยู่ระหว่างทางไปน้ าตกตาดหมอกลักษณะเป็นบริเวณ
ก ว้ า งมี หิ น ข น าด ให ญ่ เป็ น ห น้ า ผ า   น้ า ต ก ไห ล ผ่ า น ซ อ ก หิ น แ ค บ  ๆ  น้ า มี ค ว าม ลึ ก ป ร ะม าณ  ๓  เม ต ร   
มีหน้าผาส าหรับกระโดดน้ าเล่น 
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    ๓.  น้ าตกวังมน  อยู่ อาณาเขตบ้ านน้ าอูนหมู่ที่  ๑   ถัดจากน้ าตกวังเขียวไป อีก  ๒๐๐  เมตร   
มีบริเวณกว้างขวาง และร่มรื่น 
    ๔. น้ าตกนางกวัก    ระยะทางอยู่ห่างจากหมู่บ้านนาหมอ  หมู่ที่  ๓  ประมาณ   ๑  กิโลเมตร  มีลักษณะ
น้ าตกเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันลงมาสูงประมาณ   ๓๐  เมตร  ไหลจากล าห้วยนางกวักตกลงมากระทบดาดหินเบื้องล่างท าให้เกิด
ทัศนีย์ภาพที่สวยงาม สามารถเดินทางเข้าไปชมน้ าตกได้อย่างสะดวก   
    ๕. น้ าตกวังพระง่าง   อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ าเย็น  หมู่ที่ ๕ อยู่ห่างจาก  อบต.เมืองลี  ประมาณ  ๘  
กิโลเมตร   ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าลี   มีน้ าตกจากหน้าผาจ านวนหลายชั้น  เป็นเขตอนุรักษ์สงวนพันธุ์ปลาของหมู่บ้านวังน้ า
เย็น  มีป่าอุดมสมบูรณ์  ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนลักษณะน้ าตกเป็นแอ่งน้ ากว้าง  สามารถเล่นน้ าได้  มีปลา
หลายชนิด  
    ๖.น้ าตกวังปากประตู  อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ าเย็นหมู่ที่ ๕  น้ าตกมีหลายชั้นและเป็นบริเวณอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ าหายาก  น้ าใสสามารถมองเห็นตัวปลา 
    ๗. น้ าตกวังน้ าฮาก อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ าเย็น หมู่ที่ ๕  สภาพพ้ืนป่าอุดมสมบูรณ์น้ าตกสูงประมาณ  ๖๐  
เมตร  ทิวทัศน์สวยงาม 
    ๘. น้ าตกลีขวาง  ทางแยกก่อนถึงน้ าตกวังปากประตู  ๑.๕  เมตร  น้ าตกสูงและมีหลายชั้นมีโขดหินใหญ่
เป็นผาสูงชัน เป็นแหล่งอาศัยของปลาหายาก  เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    ๙. น้ าตกเมืองลี  แยกก่อนถึงน้ าตกลีขวาง  ๓๐๐  เมตร  สภาพป่าอุดมสมบูรณ์อากาศเย็นสบายตลอดทั้ง
วัน  น้ าตกสูงประมาณ  ๑๐๐  เมตร  เหมาะต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    ๑๐. น้ าตกน้ าทวาย    อยู่อาณาเขตบ้านนาหมอหมู่ที่  ๓  อยู่ห่างจากบ้านนาหมอประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร 
สภาพน้ าตกสวยงามมากมีหลายชั้น เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์             
    ๑๑. น้ าตกน้ าแขว่ง   อยู่อาณาเขตบ้านน้ าแขว่ง   ห่างจากหมู่บ้านประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร   สภาพน้ าตก
มีหลายชั้นสวยงามมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
 

    
5.6  ด้านการอุตสาหกรรม 

    - อุตสาหกรรมในครัวเรือน                             ๑๘  ครัวเรือน 
 

5.7  ด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 

การประกอบอาชีพ    
 

  ในเขตต าบลเมืองลี  ประชากรบางรายประกอบอาชีพที่หลากหลาย แยกได้ดังนี้ 
    1.  ท าสวน  ท าไร่  ท านา                                      
    2.  รับจ้าง                                                        
    3.  ค้าขาย                                                        
    4.  รับราชการ                                              
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6. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 หมู่ที่ ๑ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๒๐0 คน หญิง  ๑๖9  คน  รวม  ๓69  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  97  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๒,๕๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๒ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๑13 คน หญิง  ๑๑2  คน  รวม  ๒25  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  65  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๓,๐๐๐  ไร่ 
     หมู่ที่ ๓ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๑๙๖ คน หญิง  ๑๙9  คน  รวม  ๓95  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  ๙๒  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๓,๐๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๔ ประชากรทั้งหมด  ชาย 200 คน หญิง  ๑73  คน  รวม  ๓73  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  105  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๒,๕๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๕ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๘๐ คน หญิง  ๘๔  คน  รวม  ๑๖๔  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  42  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๑,๒๓๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๖ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๑๗๙ คน หญิง  ๑๗5  คน  รวม  ๓๕4  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  ๘๖  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๒,๕๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๗ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๗8 คน หญิง  68  คน  รวม  ๑๔6  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  ๔๑  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๒,๐๐๐  ไร่ 
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 หมู่ที่ ๑ ประเภทท าการเกษตร (ท านา) ๘๑  ครัวเรือน  จ านวน  ๒๑๑.๒  ไร่        
  ประเภทท าการเกษตร (ท าสวน) เงาะ   ๒  ครัวเรือน       ๕   ไร่   
  ประเภทท าการเกษตร (ท าไร่) ข้าวโพด  ๘๐  ครัวเรือน  ๑,๐๐๐  ไร่    
หมู่ที่ ๒ ประเภทท าการเกษตร (ท านา) ๓๕  ครัวเรือน จ านวน      ๗๐   ไร่   
  ประเภทท าการเกษตร (ท าสวน)  
   เงาะ  ๓  ครัวเรือน ๑๕   ไร่ 
   ยางพารา  ๘  ครัวเรือน ๔๐   ไร่ 
  ประเภทท าการเกษตร (ท าไร่)  ข้าวโพด  ๓๐  ครัวเรือน   ๒๐๐    ไร่ 
 หมู่ที่ ๓ ประเภทท าการเกษตร (ท านา) ๔๗  ครัวเรือน จ านวน   ๒๐๐    ไร่   
  ประเภทท าการเกษตร (ท าไร่) ข้าวโพด  ๕๓  ครัวเรือน   ๙๓๐    ไร่ 
 หมู่ที่ ๔ ประเภทท าการเกษตร (ท านา) ๕๕  ครัวเรือน จ านวน   ๒๕๐    ไร่   
  ประเภทท าการเกษตร (ท าไร่) ข้าวโพด  ๑๐  ครัวเรือน   ๑๕๐    ไร่ 
 หมู่ที่ ๕ ประเภทท าการเกษตร (ท านา) ๓๕  ครัวเรือน จ านวน   ๑๖๐    ไร่        
  ประเภทท าการเกษตร (ท าสวน) เงาะ  ๑๔  ครัวเรือน   ๑๓      ไร่  
  ประเภทท าการเกษตร (ท าไร่)  ข้าวโพด  ๓๖  ครัวเรือน   ๒๘๐    ไร่ 
 หมู่ที่ ๖ ประเภทท าการเกษตร (ท านา) ๔๑  ครัวเรือน จ านวน   ๒๖๐   ไร่        



๘ 
 

 

  ประเภทท าการเกษตร (ท าสวน)  
   เงาะ  ๖  ครัวเรือน ๔   ไร่ 
   ยางพารา  ๒๐  ครัวเรือน ๒๕๐  ไร่ 
  ประเภทท าการเกษตร (ท าไร่)  ข้าวโพด  ๗๐  ครัวเรือน   ๗๕๐   ไร่  
 หมู่ที่ ๗ ประเภทท าการเกษตร (ท านา) ๓๖  ครัวเรือน จ านวน   ๒๓๘   ไร่        
  ประเภทท าการเกษตร (ท าไร่)  ข้าวโพด  ๑๘  ครัวเรือน   ๒๕๐   ไร่ 
 

๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 หมู่ที่ ๑  ปริมาณน้ าฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ห้วย/ล าธาร ไม่เพียงพอ  ร้อยละของครัวเรือนที่ถึง  ๘๐% 
  แหล่งน้ ามนุษย์สร้าง  อ่างเก็บน้ า ไม่เพียงพอ        ๘๐% 
 หมู่ที่ ๒  ปริมาณน้ าฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ห้วย/ล าธาร ไม่เพียงพอ     

แหล่งน้ ามนุษย์สร้าง  ฝาย  ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง   
 หมู่ที่ ๓  ปริมาณน้ าฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ห้วย/ล าธาร ไม่เพียงพอ      ๔๗%    
 แหล่งน้ ามนุษย์สร้าง  ฝาย             ไม่เพียงพอ       ๔๗% 

หมู่ที่ ๔  ปริมาณน้ าฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แม่น้ า  เพียงพอ   

  ห้วย/ล าธาร ไม่เพียงพอ 
  หนอง/บึง  ไม่เพียงพอ 

แหล่งน้ ามนุษย์สร้าง  อ่าง  เพียงพอ 
       สระน้ า ไม่เพียงพอ 
       ฝาย  ไม่เพียงพอ  

 หมู่ที่ ๕  ปริมาณน้ าฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ   แม่น้ า เพียงพอ  ร้อยละของครัวเรือนที่ถึง  ๓๗%   
           ห้วย/ล าธาร เพียงพอ  ร้อยละของครัวเรือนที่ถึง  ๓๗%   

     น้ าตก เพียงพอ  ร้อยละของครัวเรือนที่ถึง  ๓๗%  
แหล่งน้ ามนุษย์สร้าง  ฝาย  ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง            

 หมู่ที่ ๖  ปริมาณน้ าฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ   แม่น้ า เพียงพอ  ทั่วถึง 
           ห้วย/ล าธาร ไม่เพียงพอ  ไม่ท่ัวถึง  ๗๐%   

แหล่งน้ ามนุษย์สร้าง  ฝาย  ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง   ๕๐% 
       สระน้ า ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง   ๘๐% 



๙ 
 

 

 หมู่ที่ ๗  ปริมาณน้ าฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ   ห้วย/ล าธาร ไม่เพียงพอ  ไม่ท่ัวถึง  ๑๐%   

    แม่น้ า ไม่เพียงพอ  ไม่ท่ัวถึง  ๒๐% 
 แหล่งน้ ามนุษย์สร้าง  อ่างเก็บน้ า  ไม่เพียงพอ  

               ฝาย  ไม่เพียงพอ  
         สระน้ า     ไม่เพียงพอ  
 

๗.๔ ข้อมูลแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
 หมู่ที่ ๑  ประปาหมู่บ้าน   ทั่วถึง  ประชาชน 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณการใช้น้ า 
  สรุป  ปริมาณน้ าเพียงพอ 
 หมู่ที่  ๒  บ่อบาดาลสาธารณะ  ไม่เพียงพอ 
    แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ 
  สรุป  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 

หมู่ที่ ๓  บ่อบาดาลสาธารณะ  ไม่เพียงพอ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง  ๕% 
   ประปาหมู่บ้าน   ไม่เพียงพอ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง  ๙๑% 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง  ๙๑% 
 หมู่ที่ ๔ บ่อบาดาลสาธารณะ  ไม่เพียงพอ  
   บ่อน้ าตื้น   ไม่เพียงพอ 
   ประปาหมู่บ้าน   ไม่เพียงพอ 
 หมู่ที่ ๕   บ่อบาดาล   เพียงพอ 
   ประปาหมู่บ้าน   เพียงพอ  
   แหล่งน้ าธรรมชาติ  เพียงพอ 
 หมู่ที่ ๖   บ่อบาดาล   ไม่เพียงพอ 
    ประปาหมู่บ้าน   เพียงพอ  ทั่วถึง 
    แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ 
 หมู่ที่  ๗   บ่อบาดาล   ไม่เพียงพอ 
     ประปาหมู่บ้าน   ไม่เพียงพอ   
    แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

ศาสนาพุทธ 
 



๑๐ 
 

 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีสืบชะตาข้าว 
-  ประเพณีสักการะศักดิ์สิทธิต าบลเมืองลี 
-  ประเพณีสักการะพระธาตุผาช้าง  
-  ประเพณีสักการะพระธาตุเมืองลีศรีน้ าอูน 
-  ประเพณีพิธีไหว้สาพระธาตุนาคายี่เป็ง 
-  การจัดงานประจ าปี งานของดีเมืองลี 
-  การจัดการแห่เทียนจ าน าพรรษา 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  -  การสืบค้นประวัติต าบลเมืองลี 
  -  การส่งเสริมการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน 
  -  การสืบสานพิธีตายสลากภัตร 
  -  การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และสืบสานพิธีกรรมพ้ืนบ้าน 
  -  การถ่ายทอดความรู้และสืบสานต ารายาสมุนไพรพื้นบ้าน 
  -  การส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมต าบลเมืองลี 
7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

   ต าบลเมืองลี   มีผลผลิตทางการเกษตรที่ เป็นที่ รู้จักกันทั่ วไป คือ มะแข่น ซึ่ งรู้จักกันดีทั่ วไปว่า  
มีรสชาติดีที่สุดในจังหวัดน่าน ทั้ งนี้สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของต าบลเมืองลี เอ้ือต่อผลผลิตมะแข่น  
ที่ได้รับต่อปี  ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนเพาะปลูกและขยายพันธุ์ให้มากขึ้นก็จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบลต่อไป 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      8.1.แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- แม่น้ าสายหลัก  ๓  สาย    คือ   ๑. แม่น้ าลี    ๒.แม่น้ าอูน     ๓. แม่น้ าแขว่ง 
- ล าห้วย  ล าน้ า   ๒๘  สาย   คือ 

1. ล าน้ าอูน                       ๑๑.   ล าห้วยค้างคาว              ๒๑.   ล าห้วยแก้ว 
2. แม่น้ าแขว่ง                     ๑๒.   ล าห้วยม่วงค า                ๒๒.   ล าห้วยหาน 
3. ห้วยบ้านกลาง                 ๑๓.   ล าห้วยบอกเมี้ยง              ๒๓.   ล าห้วยเสือ 
4. ห้วยก าแพ้ง                    ๑๔.   ล าห้วยเสี้ยว                 ๒๔.   ล าห้วยน่าน 
5. แม่น้ าลี                         ๑๕.   ล าห้วยกันทะ               ๒๕.   ล าห้วยน่านน้อย 
6. ล าน้ าทวาย                    ๑๖.   ล าห้วยนกก๊ก                ๒๖.   ล าห้วยป่าคา 
7. ล าห้วยทรายขาว              ๑๗.   ล าห้วยต้นต้อง               ๒๗.   ล าห้วยเป๋ย 
8. ล าน้ าลีขวาง                   ๑๘.   ล าห้วยช้างร้อง              ๒๘.   ห้วยช้างตาย 
9. ล าห้วยหวายห้าน             ๑๙.   ล าห้วยบ้านห่าง                
10. ล าห้วยตาดหมอก             ๒๐.   ล าห้วยเก้าไฮ          

    -   แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน     ฝาย      ๓๕    แห่ง 
        ๑. ฝายน้ าอูนเหนือ         ๒. ฝายน้ าอูนกลาง         ๓. ฝายลุ่มวัด         ๔.  ฝายห้วยหมาก 
          ๕. ฝายนาน้อย (ไม)้        ๖. ฝายป่าหก (ไม)้          ๗. ฝายนาม่วง        ๘.  ฝายป่าซาง 
          ๙.  ฝายนาเคียน           ๑๐. ฝายปู่หนานก๋า        ๑๑. ฝายนาหมอ     ๑๒. ฝายผาช้าง 
          ๑๓. ฝายทุ่งเพิง            ๑๔. ฝายหัวทุ่ง              ๑๕. ฝายน้ าทวาย   ๑๖. ฝายนาพริก 



๑๑ 
 

 

          ๑๗. ฝายนาตาล           ๑๘. ฝายนาคา              ๑๙. ฝายบ้านโฮง    ๒๐. ฝายห้วยห้าน 
          ๒๑. ฝายลุงตาค า          ๒๒. ฝายลุงสม              ๒๓. ฝายปู่แดง       ๒๔. ฝายหัวต่ง 
          ๒๕. ฝายสงค์              ๒๖. ฝายสามสบ            ๒๗. ฝายป่าไผ่        ๒๘. ฝายทุ่งน่าน       
        ๒๙. ฝายปู่ฮ่อน            ๓๐. ฝายหล่ายหน้า         ๓๑. ฝายมณีวรรณ   ๓๒. ฝายวังฝาย               

๓๓. ฝายตลิ่งชัน           ๓๔. ฝายท่าควาย   ๓๕. ฝายห้วยห้าน 

         -  บ่อน้ าตื้น                     จ านวน          ๑๒       แห่ง            
        -  บ่อบาดาล                       จ านวน   ๓      แห่ง 
         -  บ่อโยก                          จ านวน     ๓      แห่ง 
         -  ถังเก็บน้ า    ขนาด  ๒x๒  ม. จ านวน           ๖๒      ถัง  
         -  ถังเก็บน้ าแบบ ฝ.๕              จ านวน         ๑09     ถัง     
         -  ถังเก็บน้ าแบบ ฝ.๓๓    จ านวน       ๖       ถัง 
     8.2 ป่าไม้ 

ทรัพยากรป่า    
ต าบลเมืองลี  มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  มีป่าไม้ปกคลุม  ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของน้ าตก  หลายแห่ง  

 -  พ้ืนที่ป่าทั้งหมด    จ านวน      ๓๒,๖๗๖   ไร่ 
 -  พ้ืนที่อยู่อาศัย    จ านวน           ๕๕๐   ไร่ 

        -  พ้ืนที่ท าการเกษตร      จ านวน     ๑๒,๗๗๔  ไร่ 
 

8.3 อ่ืนๆ 
     องค์กรชาวบ้าน 
    (๑)  กลุ่มฮักเมืองลี        

๑. นายสุจีนต์         ฐานะ ประธานกลุ่มฮักเมืองลี 
๒. นายส าราญ        ถาลี รองประธานกรรมการ 
๓. นายสง่า            จินะแปง เหรัญญิก 
๔. นายสังวาล         ค าถา เลขานุการ 
๕. นายอ านวย         ปัญสุภารักษ์ กรรมการ 
๖. นายสหรัฐ          ปิงจันทร์ดี กรรมการ 
๗. นายจ านง           ค าฤทธิ์ กรรมการ 
๘. นายวิชิต            บัตริยะ กรรมการ 
๙. นายสมศักดิ์        ศรีแก้ว กรรมการ 
๑๐. นายประทวน    นันยะ กรรมการ 
๑๑. นายสมบูรณ์     สุทธิ กรรมการ 
๑๒. นายนิวัฒน์       จ๊ะโม่ง กรรมการ 

      (๒)  กลุ่มแม่บ้านต าบลเมืองลี 
    -  นางสุคนทิพย์       ค าแก้วตระกูล  ประธานแม่บ้านต าบลเมืองลี 
   -  นางเกสร             ธิมา   ประธานแม่บ้านน้ าอูน    หมู่ที่  ๑ 
   -  นางทรวง            กันท า    ประธานแม่บ้านนาหมอ   หมู่ที่  ๓ 
   -  นางบุญน า          ป่องนันท์  ประธานแม่บ้านนาคา        หมู่ที่  ๔ 
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   -  นางวาสนา          ถาลี   ประธานแม่บ้านวังน้ าเย็น   หมู่ที่  ๕ 
   -  นางศรีแพร          แก้วตัน   ประธานแม่บ้านน้ าแขว่ง  หมู่ที่  ๖ 
   -  นางล าดวน          ขันเนตร   ประธานแม่บ้านนาม่วง   หมู่ที่  ๗ 
     (๓)  ประธานประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน 
   -  นายสมชาย      ดอนดง   ประธานประชาคมต าบลเมืองลี  
   -  นายวิมล   ฐานะ    ประธานประชาคมบ้านน้ าอูน   หมู่ที่ ๑ 
   -  นายดุสิต         มะวงค์   ประธานประชาคมบ้านนาหมอ   หมู่ที่ ๓  
   -  นายชาติ         งึ้มนันใจ   ประธานประชาคมบ้านนาคา หมู่ที่ ๔ 
   -  นายส าราญ     ถาลี    ประธานประชาคมบ้านวังน้ าเย็น   หมู่ที่ ๕ 
   -  นายสุรพล      นวลแขว่ง  ประธานประชาคมบ้านน้ าแขว่ง หมู่ที่ ๖ 
   -  นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว   ประธานประชาคมบ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗ 
    (๔)  ชมรมผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 
   -  นายบรรเจิด     ศรีแก้ว   ประธานชมรมผู้สูงอายต าบลเมืองลี 
   -  นายเพชร        ทิศานุรักษ์   รองประธานชมรมผู้สูงอายุ 
   -  นางจุรีย์          อินเปิ้น   เลขานุการ 
   -  นายเทศ          ค าแก้ว   เหรัญญิก 
   -  นายรัตน์          ธิป่าหนาด   กรรมการ  
   -  นายบุญช่วย     บัตริยะ   กรรมการ 
   -  นางจันทร์เป็ง   มาละโส   กรรมการ 
   -  นายสง่า         จันทรา   กรรมการ 
   -  นายเสงี่ยม      มาอ่ิน    กรรมการ 
     (๕)  สภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   -  นางสาวน้ าทิพย์         กันหลี   ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   -  นางสาวณัฐวิกา         ถาลี  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   -  นางสาวณัฐชินานันท์   ตันแฮด  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   -  นางสาวอรอนงค์        หัสเดช   กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   -  นางสาวพรชนก         ใจทา  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   -  นางสาวลลิตา           เดชว้อง   กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   -  นางสาวชนิกานต์       ขัดยอด  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   -  นางสาววาสนา           มะวงค ์  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   -  นางสาวสุนิสา    แสงทิพย์ กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงณัฐธิดา     ถาลี  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงอนันตญา ปันเสาร์  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงนิชกานต์ อาโน  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงพาชิตา ปาแจ้  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงปลิตา  ตันแสน  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กชายธนภูมิ  ศรีแก้ว  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กชายชนะรัตน์ ข าแจง  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  นางสาววรัญญา ปันเสาร์  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
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  -  นางสาวศศิธร  ชูวู  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  นางสาววรดา  จ๊ะโม่ง  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  นางสาวภัทราพร อ่ืนค า  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี  
   
     ๕.๔  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลเมืองลี 
   -  นายสุจีนต์     ฐานะ    ก านันต าบลเมืองลี       หมู่ที่  1 
   -  นายจ าเริญ     จรัสบูรณาพันธ์  ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง   หมู่ที่  ๒ 
   -  นางสาวนฤดี    อินทร์ขวาง  ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ   หมู่ที่  ๓ 
   -  นายจ านง       ค าฤทธิ์    ผู้ใหญ่บ้านนาคา   หมู่ที่  ๔ 
   -  นายส าราญ     ถาลี    ผู้ใหญ่บ้านวังน้ าเย็น   หมู่ที่  ๕ 
   -  นายสังวาลย์    ค าถา   ผู้ใหญ่บ้านน้ าแขว่ง   หมู่ที่  ๖ 
   -  นายภานุวัฒน์   ตันธนวรกุล  ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง   หมู่ที่  ๗ 

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
       ๑.  การรวมกลุ่มของประชาชน 
         จ านวนกลุ่มทุกประเภท     ๒๑     กลุ่ม 
          แยกประเภทกลุ่ม 
                              -  กลุ่มอาชีพ                                                   ๑๓            กลุ่ม 
                              -  กลุ่มออมทรัพย์                                               ๘            กลุ่ม 

          กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
    - ร้านค้าชุมชน      จ านวน       1   กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      10   คน 
    - กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้    จ านวน       ๒   กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด    ๓๙๘    คน 

- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า        จ านวน       ๕   กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      ๖๐    คน 
    - กลุ่มเลี้ยงสัตว์            จ านวน       ๕   กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด    ๕๒๒    คน 

- กลุ่มเลี้ยงกระบือ         จ านวน       ๖   กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด     ๘๑    คน     
- กลุ่มเลี้ยงสุกร             จ านวน       2   กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด     51    คน 
- กลุ่มเลี้ยงไก่                จ านวน       ๒   กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด   ๑๓๑    คน 
- กลุ่มเลี้ยงเป็ด             จ านวน      ๓   กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      ๓๙    คน 
- กลุ่มเลี้ยงปลา             จ านวน      3   กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      79    คน 
- กองทุนปุ๋ย   จ านวน      3    กลุ่ม    สมาชิกท้ังหมด      22    คน 
- กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  จ านวน      1    กลุ่ม    สมาชิกท้ังหมด      16    คน 
- กลุ่มจักสาน   จ านวน      1    กลุ่ม    สมาชิกท้ังหมด      20    คน 
- กลุ่มผลิตข้าวกล้อง  จ านวน      1    กลุ่ม    สมาชิกท้ังหมด      22    คน  
- กลุ่มผลิตอิฐบล็อก  จ านวน      1    กลุ่ม    สมาชิกท้ังหมด      20    คน      
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   กลุ่มพัฒนาสังคม 
    - กลุ่มแม่บ้าน         จ านวน       ๗   กลุ่ม   สมาชิกท้ังหมด       ๓๖๗   คน 
    - กลุ่ม  อสม.                จ านวน     ๗   กลุ่ม   สมาชิกท้ังหมด       671   คน 
    - ชมรมผู้สูงอายุ             จ านวน      ๗   กลุ่ม   สมาชิกท้ังหมด       ๑๑๓   คน 
    - หมู่บ้าน  อพป.          จ านวน       ๔   หมู่บ้าน         

ศักยภาพในต าบล  
      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี   ประกอบด้วย    ๔   ส่วนราชการ 
  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    มีหน้าที่  ให้บริการรับ – ส่งหนังสือ  รับเรื่องร้องเรียน  งานประชุม   
งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่และ งานราชการทั่วไป 
 ๒. ส่วนการคลัง     มีหน้าที่ ให้บริการ  การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  งานจัดซื้อจัดจ้าง  และงานพัสดุ 
  ๓. ส่วนโยธา   มีหน้าที่ ให้บริการตรวจสอบ   ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน   งานเขียนแบบการก่อสร้างต่างๆ 
รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๔. ส่วนการศึกษา    มีหน้าที่   ให้บริการด้านการศึกษา   ตรวจสอบควบคุมดูแลศูนย์เด็กเล็กภายในต าบล   งาน
อบรมเยาวชน   งานประเพณี   และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ        

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. จ านวนบุคลากร      

ต าแหน่ง  ในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล             12    คน 
ต าแหน่ง  ในส่วนการคลัง                                                   7    คน 
ต าแหน่ง  ในส่วนโยธา                                                      4    คน 
ต าแหน่ง  ในส่วนการศึกษาฯ                                                ๙    คน 

( หมายเหตุ ) ข้าราชการ  15  คน  พนักงานครู  2  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ    
     มีจ านวน   11  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  1  คน 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ปริญญาโท       4   คน 

                      ปริญญาตรี                                              ๑6   คน 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                               2   คน 

                    



 

 
 

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต.) 

ส านักงานปลัด  อบต. กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑.  งานบริหารงานท่ัวไป 
๒.  งานนโยบายและแผน 
๓.  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
๕.  งานกิจการสภา อบต. 
๖.  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
7.  งานส่งเสริมการเกษตร 
8.  งานสวัสดิการสังคม 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
4. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ

๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
๔. งานผังเมืองและผัง อบต. 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสรมิการศึกษา 
3. ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.   งานส่งเสรมิคณุภาพชีวิตและ 

ผู้ด้วยโอกาส  เด็ก สตรี  คนชรา         
คนพิการ ฯลฯ   



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ตามแผนพฒันาท้องถิน่  

(พ.ศ.2557 – 2560) 
 



๑๖ 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองลี หรือภาษอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป 
การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ดังนี้ 

 
ปีงบประมาณ 2557 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   12,500,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   12,500,000.00 บาท 
รายรับจริง    20,820,865.78 บาท 
รายจ่ายจริง    12,326,482.18 บาท 
 
ปีงบประมาณ 2558 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   14,500,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   14,500,000.00 บาท 
รายรับจริง    36,788,877.16 บาท 
รายจ่ายจริง    33,612,015.08 บาท 
 
ปีงบประมาณ 2559 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   16,500,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   16,500,000.00 บาท 
รายรับจริง    22,388,911.93 บาท 
รายจ่ายจริง    13,713,002.03 บาท 
 
ปีงบประมาณ 2560 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   24,500,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   24,500,000.00 บาท 
รายรับจริง      -  บาท 
รายจ่ายจริง     -  บาท 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.1.2 เชิงปริมาณ 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
     โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 – 2559) เมื่อวันที่  

17 มิถุนายน 2556 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 – 2559) รวมทั้งสิ้น 105 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 10,575,460.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   
 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ฯ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและบริการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า 
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2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
     โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) เมื่อวันที่  

30 มิถุนายน 2557 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) รวมทั้งสิ้น 100 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 10,776,660.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   
 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ฯ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและบริการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า 

7 
9 

36 
 

9 
3 

37 
0 

5 
9 

30 
 

8 
3 

34 
0 

รวม 101 89 
 

 
 



๑๘ 
 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
     โดยสรุปดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) เมื่อวันที่  

30 มิถุนายน 2558 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561)  รวมทั้งสิ้น 177 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 26,278,660.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   
 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ฯ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและบริการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
     โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) เมื่อวันที่  

31 พฤษภาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562) รวมทั้งสิ้น 195 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 19,628,660.- บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   
 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ฯ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและบริการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า 
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บทที่  3 
แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



๑๙ 

 

ส่วนท่ี  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
    วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขต
อ ำนำจรัฐ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและ
ประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคม
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรม
และควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำง
พลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะ
แวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคม
อำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้ อกูลประเทศที่มี
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ 

 
 

ความม่ันคง 
 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศทุกระดับทั้ง

ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
 ควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและกำรเมือง 
 ประเทศมีควำมม่ันคงในเอกรำชและอธิปไตยมีสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและ

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน 
 ระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศท่ีมีอย่ำงต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 

สังคมมีควำมปองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็งครอบครับมี
ควำมอบอุ่น 

 ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ ประชำชนมีควำมม่ันคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับกำร
ด ำรงชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิตมีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 
 

ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูงควำมเหลื่อมล้ ำของกำร

พัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกข้ึน 
 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงสำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยภำยในและภำยนอกประเทศสร้ำง

ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำร
ผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในภูมิภำคและระดับโลก เกิดสำยสัม พันธ์ทำง
เศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง 

 ควำมสมบู รณ์ ในทุนที่ จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทำงปัญญำ  
ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 



๒๐ 

 

ความย่ังยืน 
 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำร

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรับรองและเยียวยำของระบบนิเวศน์ 

 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำในระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จ ำเป็นจะต้ องมีกำร
วำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพ่ือถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติใน
แต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวม
พลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพ่ือกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ ำชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน มีรำยได้สูงในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมสั่นคงเสมอภำคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
(2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
(4) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
(5) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรภำครัฐ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    

มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำยในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคำมภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเชี่ยนและประชำคมโลกท่ีมีต่อ ประเทศไทย กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ  

(1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสภำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

(2) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนยุติธรรม 

(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 
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(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคง
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

(7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวระนำบมำกข้ึน 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจ ำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำร

ใช้นวัตกรรมในกำรเพ่ิมควำมสำสำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร 
กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้ง
กำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุด้ำน อันได้แก่ โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐ
และภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเชื่อมั่น
กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพ่ือให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำใน
ภูมิภำค และเป็นกำรยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ำมำกข้ึน 

(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำที่เข้มข้นเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและขยำยกิจกรรมกำร
ผลิตและบริกำรโดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำย
สำขำ และในภำคบริกำรที่หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและกำรด ำเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรคุณภำพสะอำด และปลอดภัย 

-  ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรในกำรพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็ง และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มี
ศักยภำพและอำหำรคุณภำพ สะอำด ปลอดภัย 

-  ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภำพ และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำมำ
เพ่ิมมูลค่ำและยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำในระดับสูงขึ้น 

-  ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยว และพัฒนำให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรด้ำน
กำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอ่ืนๆ เป็นต้น 
(3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำรยกระดับ  ผลิตภำพ

แรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจ
ชุมชนและสภำบันเกษตรกร 

(4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำระบบ
เ มื อ ง ศู น ย์ ก ล ำ ง ค ว ำ ม เ จ ริ ญ  จั ด ร ะ บ บ ผั ง เ มื อ ง ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 
มีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับศักยภำพ 

(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ 
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(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ
ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมบทบำทของไทยใน
องค์กรระหว่ำงประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน   
เพ่ือพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็น

สำกล มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

(1) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึง 
(3) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสภำบันครอบครัวในกำรบ่ม

เพำะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   

เพ่ือเร่งกระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลี่ยมล้ ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็น
ธรรม กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ  

(1) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
(2) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
(3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสภำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(5) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงก้ำวหน้ำ รวมทั้งมี

ควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ และพัฒนำมุ่ง
สู่กำรเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทำงท่ีต้องกำรให้ควำมส ำคัญ อำทิ  

(1) กำรจัดกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
(2) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับกำรบริหำรจัดกำร

อุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ 
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่ เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมภิบำลกรอบแนวทำงที่ต้องให้
ควำมส ำคัญ อำทิ  

(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
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(6) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(7) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  
 ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำประเทศเพ่ือให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ ใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ อำทิ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนเฉพำะด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนควำมมั่นคง เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 – 2564) 
 
วิสัยทัศน์  

จำกสถำนกำรณ์ของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้กำรก ำหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่
น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่
ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ควำมส ำคัญกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่งคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 
  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อหัว (GNP Per 

Capita)  ณ  สิ้ น แ ผ น พั ฒ น ำ ฯ  ฉ บั บ ที่  1 2  ใ น ปี  2 5 6 4  เ พ่ิ ม ขึ้ น เ ป็ น  
317,051 บำท (9,325 ดอลลำร์ สรอ.) และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคน
ต่อปี 

(3) ผลิตภำพกำรผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) กำรลงทุนรวมขนำยตัวไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 

10.0 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมำณกำร
ส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ 
(1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมม่ันคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) และ

มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
(2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ 
(3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน 

3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
(1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกข้ึน 
(2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 

4. กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๒๔ 

 

(1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
(5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ 

5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
(1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และส่วนรวม 
(2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม 

 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(1) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศำสตร์กำรเสริมควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
(3) ยุทธศำสตร์กำรเสริมควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
(4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(5) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
(6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ 
(7) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
(8) ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
(9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(10) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือบ้ำน และภูมิภำค 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจังหวัดที่ผ่ำนมำ 
 ภำพรวมด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจังหวัดน่ำน ตำมวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งควำมสุข ธรรมชำติ สมบูรณ์    แหล่ง
ท่องเที่ยวหลำกหลำยพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน” ซึ่งได้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  
ผลกำรพัฒนำตำมแผนในมิติของ Growth & Competitiveness จำกเดิมประชำกรมีรำยได้เฉลี่ย 57,901 บำทต่อคนต่อปี 
คิดเป็นอันดับที่ 74 ของประเทศ มีแนวโน้มไปในทิศทำงที่ดีขึ้น โดยในปี 2557 ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ยเท่ำกับ 61,010 
บำท ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 62 ของประเทศ ด้ำนกำรผลิตภัณฑ์จังหวัด ได้มีกำรผลักดันผลิตภัณฑ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักใน 2 ชนิด 
คือ 1) ผ้ำชิ่นและ 2) เครื่องเงิน แต่ยังมีข้อจ ำกัดในด้ำนมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่มีกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ (Value 
Added) เท่ำที่ควร ในด้ำน GDP จังหวัดน่ำนมีข้อจ ำกัดในด้ำนผังเมืองซึ่งไม่มีพ้ืนที่ผังเมืองสีม่วง ที่เป็นพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม 
ซึ่งในพ้ืนที่ผังเมืองสีม่วงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้จังหวัดมี GDP ที่สูง ดังนั้นจังหวัดน่ำน จึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกำรเกษตร
และกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำในระยะที่ผ่ำนมำท ำให้จังหวัดน่ำนมีควำมส ำคัญในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
แหล่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่ำงไรก็ตำมในระยะที่ผ่ำนมำยังพบปัญหำในกำรพัฒนำที่มีข้อจ ำกัดเพรำะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดน่ำ ร้อยละ 85 เป็นพื้นที่ป่ำและมีพ้ืนที่ท ำกินเพียงร้อยละ 15 ด้วยข้อจ ำกัดเพรำะพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด จึงท ำให้เกิด
กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำรเกษตร 
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แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (2561-2564) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“เมืองแห่งควำมสุข เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ธรรมชำติสมบูรณ์ 
กำรเกษตรมั่งค่ัง ชุมชนเข็มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน" 

ความหมายของวิสัยทัศน์  
 ความหมาย 
 เมืองแห่งความสุข หมำยถึง เมืองที่ประชำชนในจังหวัดมีคุณภำพชีวิตที่ดี ซึ่งได้แก่ กำรศึกษำดี มีสุขภำพอนำมัยทั่ง
ใจและกำยดี มีควำมเสมอภำค รวมทั้งด ำรงวิถีชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  เพ่ือ
เสริมสร้ำงศักยภำพเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุนในจังหวัด 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมำยถึง กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนของกำรใช้องค์ควำมรู้ (Knowledge) กำรศึกษำ
(Education) และกำรสร้ำงสรรค์งำน (Creativity) ที่เชื่อมโยงกับรำกฐำนทำงวัฒนธรรมกำรสั่งสมควำมรู้ของสังคมและใช้วัต
กรรมเพ่ือผลิตสินค้ำและบริกำรที่สร้ำง “มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ” และให้ “คุณค่ำทำงสังคม”ตลอดจนกำรเชื่อมโยงระหว่ำง
ชนบทและเมืองด้วยเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 ธรรมชาติสมบูรณ์ หมำยถึง เป็นจังหวัดต้นน้ ำที่คงควำมสมบูรณ์ทั้งทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรธรณี ทรัพยำกรสัตว์
ป่ ำ  โด ย มี ค ว ำม ห ล ำก ห ล ำย ท ำ งชี ว ภ ำพ ที่ ส ม ดุ ล  ต ล อ ด จ น มี ก ำ ร จั ด ก ำ รกั บ ปั ญ ห ำม ล พิ ษ ใน จั งห วั ด  
อำทิ เช่น มลพิษทำงอำกำศ กำรใช้สำรเคมีในกำรก ำจัดศัตรูพืชลดลง และกำรจัดกำรขยะมูลฝอย อย่ำงบูรณำกำรและมีควำม
สัมฤทธิ์ผล 
 การเกษตรม่ังคั่ง หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้นวัตกรรมอย่ำงเท่ำเทียมกันของประชำชน กำรใช้
พ้ืนที่เกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อไร่สูงสุด โดยกำรใช้นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ในกำรวำงแผนกำรจัดทรัพยำกรเกษตรในพ้ืนที่ 
มีกำรพัฒนำทรัพยำกรกำรผลิตทำงกำรเกษตรอุตสำหกรรมเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
 ชุมชนเข้มแข็ง หมำยถึง กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ สร้ำงเครือข่ำยโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ สุขภำวะ และควำม
มั่นคงในลักษณะของประชำรัฐ เพ่ือให้เกิดคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ตลอดจนกำรกระจำยควำม
เจริญจำกเมืองไปสู่ชนบท 
 ท่องเที่ยวยั่งยืน หมำยถึง กำรใช้ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยำกมำเยี่ยมชมใน
จั งห วั ด แ ล ะร ะย ะ เว ล ำ ใน ก ำรพ ำนั ก ย ำว  ทั้ งท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งนิ เว ศ เพ่ื อ เยี่ ย ม อุ ท ย ำน แ ห่ ง ช ำติ ธ ร ร ม ช ำติ  
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือเยี่ยมชมวัด และวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในจังหวัดที่มีควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม โดยใช้กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะประชำรัฐโดยนอกจำกจำกจะไม่ท ำลำยต้นทุน
กำรท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมกับระบบนิเวศ 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยำนแห่งชำติแห่งชุมชนคนต้นน้ ำที่คงควำม

สมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนพัฒนำทรัพยำกรผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ือบริโภคภำยในจังหวัดเพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมเกษตรกร โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่คงควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสี
เขียว 
 2. พัฒนำโครงสร้ำงและเสริมสร้ำงศักยภำพเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรลงทุนและท่องเที่ยวเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนกระจำยควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงสมดุล ตลอดกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 
 3. พัฒนำและส่งเสริมประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีมำตรฐำนที่เสมอภำค 
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีกำรศึกษำและสุขภำพอนำมัยที่ดี ลดควำมเหลื่อมล้ ำพัฒนำให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับวิถีชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงแนวทำงประชำรัฐ 
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 4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนด้วยองค์ควำมรู้ กำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงเครือข่ำยของควำมร่วมมือทุกภำค
ส่วน 
 5. พัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำมยั่งยืนตำมศักยภำพของพ้ืนที่และควำมพร้อมของประชำชน 
 6. พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ สุขภำวะและสุขภำพชีวิตของคนในชุมชนให้เกินค่ำเฉลี่ยประเทศ เด็กและเยำวชนต้องได้รับ
กำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเข้ำศึกษำได้อย่ำงเสมอภำคและทั่วถึง 
 7. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและชำยแดนตลอดจนวำงระบบจัดกำรที่ดี เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียน 
 
 อย่ำงไรก็ตำมในกำรพัฒนำจังหวัดน่ ำนในระยะยำวอย่ำงมี เป้ ำหมำยและเชิงคุณภำพในกำรลดควำม  
เหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเท่ำเทียม พัฒนำกำรเพำปลูกพืชเกษตรในกำรตอบสนองกำรบริโภคภำยในจังหวัดเพ่ือกำรทดแทนกำร
น ำเข้ำ ประชำกรได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพขั้นพ้ืนอย่ำงมีมำตรฐำนที่เสมอภำคและทั่วถึง เด็กเยำวชนได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพอย่ำงเสมอภำคและทั่วถึง เชื่อมโยงภำคชนบทและเมืองด้วยวิถีกำรผลิตเชิงเกษตรและกำรท่องเที่ยว กระจำย
นักท่องเที่ยวจำกแหล่งท่องเที่ยวหนำแน่นไปสู่ชนบท โดยกำรใช้กำรท่องเที่ยงเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือ 
 
 การจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ควำมรู้เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยกำร 

มีส่วนร่วมในลักษณะประชำรัฐ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตร 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์นี้มีฐำนคิดที่ได้จำกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ปัญหำโดยผู้มีส่วนไดส่วนเสียในกำร
พัฒนำทุกภำคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภำพและควำมต้องกำรของอ ำเภออ ำเภอ ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ จังหวัดน่ำนมีผลิตภัณฑ์
ที่มีควำมหลำกหลำย มีสินค้ำ OTOP คือ ผ้ำซิ่นและเครื่องเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนที่มำจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น แต่
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำรพัฒนำให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมและช่องทำงกำรตลำดที่เหมำะสม ทั้งนี้จำกผลกำร
ประเมินควำมส ำเร็จในระยะที่ผ่ำนมำของจังหวัดน่ำน พบว่ำ ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่ำนมีเพียงผ้ำซิ่นและเครื่องเงินอย่ำงไรก็
ตำมจำกผลจำกผลกำรวิเครำะห์และกำรสะท้อนปัญหำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่ำปัญหำของจังหวัดน่ำน คือ ขำดกำรน ำเอำ
องค์ควำมรู้มำพัฒนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ (Values Added) ผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมหลำกหลำย อำทิ ผลิตภัณฑ์ทำงศิลปวัฒนธรรม วัด
วำ โบรำณสถำนและชนเผ่ำที่มีควำมหลำกหลำยเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ให้ควำมส ำคัญกับสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำที่สูงขึ้นโดยกำรวิจัยและพัฒนำ กำรใช้วัตกรรม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และพ้ืนฐำนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยดังนั้นในยุทธศำสตร์นี้จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยงใน
ลักษณะของห่วงโซ่มูลค่ำ เพ่ือให้เกิดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำและบริกำรใน 5 ประเด็น คือ 1) กำรค้นหำองค์
ควำมรู้  2) กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ 3) กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 4) ผลติภัณฑ์
สร้ำงสรรค์และสินค้ำบริกำรและ 5) กำรพัฒนำเขตกำรค้ำชำยแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

 ในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำ
สังคมมีฐำนคิดที่ได้จำกำรวิเครำะห์โดยผู้มีส่วนได้จำกำรวิเครำะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำทุกภำคส่วนรวมทั้ง
ข้อมูลศักยภำพและควำมต้องกำรของอ ำเภอทุกอ ำเภอ ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำจังหวัดน่ำนมีควำมส ำคัญในกำรเป็นพ้ืนที่ต้นน้ ำ
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น่ำน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 25 ของลุ่มน้ ำไทย รวมทั้งยังมีสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หลำยแง อีกทั้งปัจจุบันรำษฎรส่วนใหญ่เริ่ม
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเฉพำะควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์เพ่ิมขึ้นแต่ยังพบปัญหำส ำคัญ คือ กำร
ที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงเมื่อมีกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพดปริมำณมำก เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดกำรบุกรุกและเกิดปัญหำภูเขำ
หัวโล้น นอกจำกนี้น่ำนยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในกำรเกิดภัยธรรมชำติบ่อยครั้ง ตลอดจนมีปัญหำหมอกควันที่เป็นปัญหำจำกกำร
เตรียมพ้ืนที่เกษตรโดยกำรเผำดังนั้นกำรแก้ไขปัญหำควรด ำเนินกำรตำมแนวทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่  12 ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ระบุแนวทำงในกำรพัฒนำ โดยกำรรักษำฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของกำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคง 
สมดุลและยั่งยืน แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคเพ่ือเป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์นี้ยังตั้งอยู่แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2558-2561) ยุทธศำสตร์ที่ 4 ได้ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรด ำรงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและพลังงำนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนสู่กำร
เป้นกลุ่มจังหวัดสีเขียวดังนั้นยุทธศำสตร์จึงให้ควำมส ำคัญกำรเชื่องโยงกิจกรรมกำรพัฒนำส่วนร่ วมของภำคประสังคมอย่ำง
ยั่งยืนใน 4 ประเด็นส ำคัญ คือ 1) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 2) กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 3) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในภำคประชำชนสังคมในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ 4) กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร  
   ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตรมีฐำนคิดมำจำกประเด็น
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำทุกภำคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภำพและควำมต้องกำรของ
อ ำเภอทุกอ ำเภอ ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นภูเขำสูงมีพ้ืนที่ท ำกินน้อยไม่เหมำะสมกับกำรท ำกำร
ผลิตพืชและสัตว์ที่มีคุณภำพสูง ส่งผลให้ผลกำรผลิตทำงกำรเกษตรในพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อกำรบริโภคของประชำกรในจังหวัด 
จึงต้องมีกำรน ำเข้ำผลกำรผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือกำรบริโภคกว่ำร้อยละ 80 ของควำมต้องกำรผลผลิตเพ่ือกำรบริโภคทั่ง
หมดในจังหวัดน่ำน ซึ่งตำมแนวทำงแก้ไขคือต้องเองสนับสนุนปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชแบบผสมผสำน เน้นกำรผลิตเพ่ือ
บริโภคในพ้ืนที่ลดกำรน ำเข้ำ ทั้งนี้แนวทำงที่เป็นไปได้และได้รับควำมเห็นชอบจำกข้อเสนอจำกทุกอ ำเภอเป็นไปได้ตำม
แนวทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ซึ่งก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำค
กำรผลิตและบริกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำระหว่ำงภำคเกษตรและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน 2 ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิและศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตร
สรุปได้ 4 ประเด็นส ำคัญ คือ 1) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร 2) กำรพัฒนำ
ศักยภำพและกำรส่งเสริมกำรเกษตร 3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร และ 4) กำรพัฒนำระบบตลำดกลำง
สินค้ำเกษตรและโลจิสติกส์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ในกำรขับเคลื่อนยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืนมีฐำนคิดที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำทุกภำคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภำพและควำมต้องกำรของ
อ ำเภอทุกอ ำเภอ ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำจังหวัดน่ำนมีควำมส ำคัญในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของประเทศทั้งธรรมชำติ 
ป่ำเขำ ชนเผ่ำ โบรำณสถำนและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของล้ำนนำตะวันออกจ ำนวนมำก โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ำ
มำท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำกและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้จำกกำรบอกเล่ำปำกต่อปำก รวมทั้งจำกกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศและกำรประชำสัมพันธ์ของจังหวัด อย่ำงไรก็ตำมยังพบปัญหำส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน คือ ควำมเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหนำแน่น มีปริมำณมำกกว่ำขีดควำมสำมำรถในกำรรับรอง



๒๘ 

 

พ้ืนที่ ขำดกำรพัฒนำปรับปรุงและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ทรัพยำกรมนุษย์ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภำพที่ไม่
พอเพียงดังนั้นยุทศำสตร์นี้จึงมีฐำนคิดในกำรแก้ไขปัญหำตำมข้อจ ำกัดข้ำงต้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธ์ศำสตร์ชำติที่ใช้กำร
ท่องเที่ยวเป็นฐำนในกำรพัฒนำภำยใต้เศรษฐกิจ 4.0 ตลอดจนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและทำงสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ 1 กำรเสริมสร้ำงพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ตำมแผนงำนกำรยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงำน
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือยกระดับศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสมรรถนะแรงงำนตำมระบบคุรวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนให้กับแรงงำนที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพ่ิมเติม (Re-Train) และแรงำนที่ต้องกำรพัฒนำทักษะ
เพ่ิมเติม (Re-Skill) รวมถึงแรงงำนที่ต้องกำรเปลี่ยนสำยอำชีพ ให้มีควำมรู้ทักษะ และคุณลักษณะและคุณลักษณะที่ได้
มำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของรำคำตลำดแรงงำน และยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญกับสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรำยสำขำ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของฐำนบริกำรเดิมและขยำย
ฐำนบริกำรใหม่ๆ ในกำรปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรที่เข้มแข็งขึ้นรวมทั้งพัฒนำอุสำหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่ำงสมดุล
และยั่งยืนดังนั้นแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์นี้คือต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำมสมดุลและ
ยั่งยืน เน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนใน 5 ประเด็นส ำคัญ คือ 1) กำรค้นหำพัฒนำ
และฟ้ืนฟูทรัพยำกรท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์และยั่งยืน  2) กำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 3) กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนท่องเที่ยว  4) กำรบริหำรจัดกำรแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่กำรท่องเที่ยวหนำแน่น (Intensive touris) และ 5) กำรยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ควำมเป็นสำกลอย่ำง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
  ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคมมีฐำนคิดมำจำกประเด็น
ปัญหำที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำทุกภำคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภำพและควำม
ต้องกำรของอ ำเภอทุกอ ำเภอ ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำน่ำนเป็นจังหวัดที่ประชำชนมีควำมสุขเป็นอันดับที่ 7 จำก 77 จังหวัดมี
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่องมีปรำชญ์และผู้น ำชุมชนภำคีเครือข่ำย องค์กรสตรีสภำเด็กและเยำวชนในพ้ืนที่มี
ควำมเข้มแข็ง แต่ยังพบปัญหำส ำคัญในคุณภำพกำรศึกษำ นักเรียนสอบตกวิชำ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังฤกษ  ได้
คะแนนประมำณ 40% ค่ำเฉลี่ย คะแนนภำษำไทย 49 %  นอกจำกนั้นสถำนที่พยำบำลมีไม่เพียงพอต่อกำรเข้ำรับบริกำร
ของประชำชน ประชำชนในพ้ืนที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพโดยเฉพำะโรคติดต่อไม่ร้ำยแรง เช่น ควำมดันโลหิต/โรคเบำหวำน/โรค
ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อจำกำรท ำงำน/ทำงเดินหำยใจโรคระบบขำดกำรจัดเพ่ือให้เกิดกำรบริกำรและโครงสร้ำงพ้ืนที่ทุกระดับที่
เอ้ือต่อสังคมผู้สูงอำยุตลอดจนเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชำยแดนท ำให้เสี่ยงต่อควำมมั่นคงปัญหำสังคมและสุขภำพดังนั้นใน
ยุทธศำสตร์นี้จึงมีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำข้ำงต้นโดยให้ระดับกำรพัฒนำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศซึ่งมีควำมในสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่กำรเสริมควำมม่ันคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
5 ในยุทธศำสตร์ที่ 12 ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกัน
ระหว่ำงแผนงำนที่เกี่ยวกับควำมม่ันคงกำรพัฒนำภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรค
ระบำดและสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอ่ืนๆ โดยให้ควำมส ำคัญกับแนวทำงกำรพัฒนำ 4 ประเด็นส ำคัญได้แก่ 1) กำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำและคุณภำพชีวิต 2) กำรสร้ำงและพัฒนำภำคีเครือข่ำยเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง 3)กำรเสริมสร้ำงสุข
ภำวะชุมชนและ 4) กำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมม่ันคงภำยในประเทศและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ชำยแดน 
 

ส่วนที่ 4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ (Vision): 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่ำน เป็นองค์กรพัฒนำที่มีคุณภำพ มุ่งสร้ำงควำมอยู่เย็นเป็นสุขของคนน่ำน ด้วย
นวัตกรรมและกำรบริกำร เพ่ือสังคมชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประชำคมอำเวียน 
 

  
 
 



๒๙ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1.กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้เป็นชุมชนคนต้นน้ ำที่คงควำมสุขสมบูรณ์

อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนพัฒนำทรัพยำกรกำรผลิตทำงกำรเกษตร อุตสำหกรรมเกษตร โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
2.พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเสริมสร้ำงศักยภำพเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน 
3. พัฒนำและส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นมีคุณภำพชีวิต กำรศึกษำและสุขอนำมัยที่ดีมีควำมเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำครัฐและเอกชน ในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ คุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่นในประชำคมอำเซียน 
  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1  พัฒนำกำรศึกษำและส่งเสริมระบบกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 

                           - พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและ ส่งเสริม  
กำรศึกษำทั้งระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและ 
ส่งเสริมควำมเสมอภำคในกำรศึกษำ 
- พัฒนำศักยภำพทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมทักษะสู่ควำมเป็นเลิศของประชำคม
อำเซี่ยน 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2  ส่งเสริมกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ พระบรมวงศำนุวงศ์ งำนรำชพิธี และงำนรัฐพิธี  

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งกำรเรียนรู้ ช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำร 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่ และกำรปฏิบัติด้ำนคุณธรรมทำงศำสนำ 

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศำสนำ

สถำน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน กำรเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรมในครอบครัว สถำนศึกษำ และชุม

ชม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พัฒนำ ส่งเสริม และฝึกอำชีพให้ประชำชน 
    - สร้ำงทักษะ พัฒนำฝีมือกลุ่มอำชีพ พร้อมรองรับประชำคม  
                                  อำเซียน 
    - สร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำอำชีพควบคู่ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิต/ผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัย 

จำกสำรพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสำหกรรม SME 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 ส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำน พลังงำนทดแทน และกำรประหยัดพลังงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำร 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  ป้องกัน ต่อต้ำน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำสังคม และงำนสวัสดิกำรสังคม 



๓๐ 

 

 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 กำรป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อยในบ้ำนเมือง และควำม      
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบรรเทำสำธำรณ 
                                ภัย 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 7  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 8 กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคมและควำมสำมัคคี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1  พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน พลังงำนทดแทน ทรัพยำกรธรรมชำติ  

สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรขยะ กำรลดปริมำณขยะ และมลภำวะ 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 บ ำรุงรักษำแม่น้ ำล ำคลอง แหล่งน้ ำต่ำงๆ และกำรป้องกันน้ ำท่วม 
                                                และน้ ำเสีย 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 กำรดูแลรักษำ และพัฒนำที่ท่องเที่ยว 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง 

สุขภำพ 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 พัฒนำ ส่งเสริม พื้นที่ท่ีมีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวใหม่ 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6  กำรเตรียมควำมพร้อมเพรียงในกำรรองรับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักกำรบริหำร 
                             กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
                             ของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น และส่งเสริมกำรปกครองใน 
                             ระบอบประชำธิปไตย 

  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 ส่งเสริมธรรมำภิบำล กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร 

  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิกำรแก่ผู้บริหำรและผู้ช่วยเหลือ อปท. สมำชิกสภำ  
                                                อปท. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน  
                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4  ปรับปรุง พัฒนำขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมกำรท ำงำนของ 
                                                บุคลำกร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนำประสิทธิภำพ 
                                                หน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ปรับปรุง และพัฒนำระบบเทคโนโลยี- 
     สำรสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอำคำรสถำนที่ 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรท้องถิ่น 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 7 ปรับปรุง พัฒนำรำยได้ และจัดกำรสินทรัพย์รำชกำรที่ไม่ได้ใช้งำน 
                                                ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 8 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยใน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 9 สนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินกำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
                                                ของชำติ กระบวนกำรยุติธรรมชุมชน และจัดกำรควำมขัดแย้งโดย 
                                                สันติวิธี 

 



๓๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรสำธำรณะ 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ เส้นทำง   
                                จักรยำน ท่อระบำยน้ ำ ท่ำเทียบเรือ ระบบกำรจัดกำรขยะ ระบบ 
                                บ ำบัดน้ ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงสำธำรณูปโภคท่ีได้รับควำม 
                                เสียหำย 

  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำระบบจรำจร และกำรคมนำคมขนส่ง 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำระบบไฟฟ้ำ ประปำ และระบบโทรคมนำคม 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพำะ 
                                                และป้องกันกำรบุกรุกที่สวนสำธำรณประโยชน์ 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 พัฒนำแหล่งน้ ำคูคลอง และระบบชลประทำน เพ่ืออุปโภค  
                                                และเกษตร 

     1.5  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน 
๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    

แนวทางการพัฒนา   คือ 
- พัฒนำเส้นทำงคมนำคมในจังหวัดให้ได้มำตรฐำน ครอบคลุม และทั่วถึง 
- จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่ออุปโภค บริโภค 
- พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรอย่ำงทั่วถึง  
- พัฒนำระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แนวทางการพัฒนา  คือ 

- จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
- ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของประชำชนให้มีรำยได้เพิ่มข้ึนโดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 
- ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนให้มีทักษะ มีงำนเพิ่มข้ึน 
- ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำ 
- พัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยว 
- พัฒนำบุคลำกร กำรบริกำร และกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
- พัฒนำ ปรับปรุง เส้นทำงคมนำคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทำงขนถ่ำยผลผลิต 
- กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

- สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข 
- ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและนันทนำกำรแก่ประชำชน 
- สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำกำรให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
- สนับสนุนโภชนำกำรให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย และประถมศึกษำ ทุกโรงเรียน 
- สนับสนุนให้มีกำรเฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง 
- สนับสนุนส่งเสริมประชำคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
- กำรพัฒนำควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
- สนับสนุนและส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้มีควำมเข้มแข็ง 

 

 



๓๒ 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

- อนุรักษ์  ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่ำน 
- พัฒนำแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบรำณสถำนภำยในจังหวัดน่ำน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

- ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงจิตส ำนึก  และควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้ำระวัง และฟื้นฟูธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- สร้ำงจิตส ำนึก ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และก ำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติ 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
แนวทางการพัฒนา  คือ 

- สนับสนุนให้มีกำรประสำนงำนกำรพัฒนำระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน 
- สนับสนุน ส่งเสริมงำนบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำองค์กรให้มีควำมเหมำะสมตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง กำรบริหำร และด้ำนบุคลำกร 
- จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรชุมชน 

 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า   

               แนวทางการพัฒนา คือ 
   -    สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในกำรวำงแผนจัดกำรชุมชน 
   -    สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรพื้นที่ท ำกำรเกษตร พื้นที่อยู่อำศัย กำรถือครองที่ดินที่เหมำะสมกับ 
                 พื้นที่ป่ำต้นน้ ำ 
   -    สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือแบบสหกำรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรทรัพยำกรของ 
        พื้นที่ลุ่มน้ ำ 

  1.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา  คือ 
      -  พัฒนำเส้นทำงคมนำคมในหมู่บ้ำน และในพื้นที่กำรเกษตร อย่ำงคลอบคลุมทั่วถึง 

        -  จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่ออุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
        -  พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรอย่ำงทั่วถึง 
        -  พัฒนำระบบผังเมืองของชุมชนต ำบลเมืองลี 
  ๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แนวทางการพัฒนา  คือ 

      -  ส่งเสริมสนับสนุนตำมแนวพระรำชด ำริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
      -  ส่ ง เส ริม และพั ฒ น ำอำชี พ ของป ระชำชน ให้ มี ร ำย ได้ เ พ่ิ ม ขึ้ น  โด ยสร้ ำ งควำม เข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่  
  เศรษฐกิจชุมชน 

                -  ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนให้มีทักษะ มีงำนเพ่ิมข้ึน 
        -  ส่งเสริม และพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถำนที่จ ำหน่ำย 
   สินค้ำ 



๓๓ 

 

        -  พัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยวและกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 -  พัฒนำ ปรับปรุง เส้นทำงคมนำคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 

๓.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวทางการพัฒนา   คือ 
  -  สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กีฬำ และสันทนำกำร 
  -  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข ปศุสัตว์ และสุขำภิบำล 
  -  ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและนันทนำกำรให้แก่ประชำชน 
  -  สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำกำรให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
  -  สนับสนุนโภชนำกำรให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย และประถมศึกษำ ทุกโรงเรียน 
  -  สนับสนุนให้มีกำรเฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง 
  -  สนับสนุนส่งเสริมประชำคม และกำรมีส่วนร่มของประชำชน 
  -  กำรพัฒนำควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 

  -  สนับสนุนและส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้มีควำมเข้มแข็ง 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
     แนวทางการพัฒนา   คือ 

  -  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริม และบูรณำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี   
      และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  -  ส่งเสริมให้ประชำชนโอกำสศึกษำ เรียนรู้ถึงมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของต ำบลเมืองลี 
  -  ท ำนุบ ำรุงแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบรำณสถำนภำยในต ำบลเมืองลี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา   คือ 

   -  ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้ำงจิตส ำนึก  และควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ   
      และสิ่งแวดล้อม 
   -  ส่งเสริม  สนับสนุน  เฝ้ำระวัง  และฟ้ืนฟูธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   -  สร้ำงจิตส ำนึก  ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  และก ำจัดขยะ มูลฝอยและ 
      สิ่งปฏิกูล 
   -  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  แนวทางการพัฒนา  คือ 
   -  สนับสนุนให้มีกำรประสำนงำนกำรพัฒนำระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี   
          ร่วมกับหน่วยงำนอื่น  
   -  สนับสนุน  ส่งเสริมงำนบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ 
   -  กำรพัฒนำองค์กรให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   -  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง  กำรบริหำร  และด้ำนบุคลำกร 
   -  จัดหำวัสดุ  ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  เพื่อพัฒนำขีด 
      ควำมสำมำรถของกำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี  ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรชุมชน 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า แนวทางการพัฒนา คือ 
   -  สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในกำรวำงแผนจัดกำรชุมชน 
   -  สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร พ้ืนที่อยู่อำศัย กำรถือครองที่ดินที่เหมำะสม 
                      กับพ้ืนทีป่่ำต้นน้ ำ 
   -  สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือแบบสหกำรเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรทรัพยำกร    
                      ของพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 



๓๔ 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

๔.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
“หล่อหลอมความคิด   ใช้ชีวิตพอเพียง    เมืองลีน่าอยู่  
  เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว  กลมเกลียวพัฒนา  ปลอดยาเสพติด” 

๔.๒  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  4  ปี  (พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕64) 
 

๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา  คือ 
  -  พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และในพื้นที่การเกษตร  อย่างคลอบคลุมทั่วถึง 

   -  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
   -  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
   -  พัฒนาระบบผังเมืองของชุมชนต้าบลเมืองลี 
  ๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แนวทางการพัฒนา  คือ 

   -  ส่งเสริมสนับสนุนตามแนวพระราชด้าริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  -  ส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มี รายได้ เพ่ิมขึ้น  โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 
     เศรษฐกิจชุมชน 
  -  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพ่ิมข้ึน 

   -  ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จ้าหน่ายสินค้า 
   -  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

  -  พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 
๓.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวทางการพัฒนา   คือ 
  -  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา กีฬา และสันทนาการ 
  -  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และสุขาภิบาล 
  -  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ประชาชน 
  -  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
  -  สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย และประถมศึกษา ทุกโรงเรียน 
  -  สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
  -  สนับสนุนส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่มของประชาชน 
  -  การพัฒนาความม่ันคงในการด้ารงชีวิตของประชาชน 

  -  สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
     แนวทางการพัฒนา   คือ 

  -  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี   
      และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -  ส่งเสริมให้ประชาชนโอกาสศึกษา เรียนรู้ถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของต้าบลเมืองลี 
  -  ท้านุบ้ารุงแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในต้าบลเมืองลี 
 
 
 
 



๓๕ 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   แนวทางการพัฒนา   คือ 
   -  ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างจิตส้านึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
      และสิ่งแวดล้อม 
   -  ส่งเสริม  สนับสนุน  เฝ้าระวัง  และฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -  สร้างจิตส้านึก  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบ้าบัดน้้าเสีย  และก้าจัดขยะ มูลฝอยและ 
      สิ่งปฏิกูล 
   -  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  แนวทางการพัฒนา  คือ 
   -  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี   
          ร่วมกับหน่วยงานอื่น  
   -  สนับสนุน  ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
   -  การพัฒนาองค์กรให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง  การบริหาร  และด้านบุคลากร 
   -  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาขีด 
      ความสามารถของการบริหารส่วนต้าบลเมืองลี  ในการจัดบริการสาธารณะ 
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า แนวทางการพัฒนา คือ 
   -  สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 
   -  สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท้าการเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่เหมาะสม 
                      กับพ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
   -  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร 
                      ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

๔.๓   กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    

แนวทางการพัฒนา   คือ 
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง 
- จัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่ออุปโภค บริโภค 
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง  
- พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แนวทางการพัฒนา  คือ 
- จัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนโดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพิ่มข้ึน 
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จ้าหน่ายสินค้า 
- พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
- พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
- พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
- การแก้ไขปัญหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
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๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา   คือ 
- สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน 
- สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
- สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย และประถมศึกษา ทุกโรงเรียน 
- สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การพัฒนาความมั่นคงในการด้ารงชีวิตของประชาชน 
- สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา   คือ 
- อนุรักษ์  ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
- พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา   คือ 
- สง่เสริม สนับสนุน สร้างจิตส้านึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สร้างจิตส้านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบ้าบัดน้้าเสีย และก้าจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

๖. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
แนวทางการพัฒนา  คือ 
- สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

อ่ืน 
- สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า แนวทางการพัฒนา คือ 
   -  สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 
   -  สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท้าการเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่เหมาะสม 
                      กับพ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
   -  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร 
                      ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
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4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน 
       วิสัยทัศน์    

“เมืองสงบสุข ธรรมชาติสมบูรณ์  แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 
       พันธกิจ (Mission) 

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติเมืองแห่งชุมชนคน 
ต้นน้้าที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน        

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่ง 
ขั้นให้สอดคล้องกับวิธีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเตรียมความพร้อมใน 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชิวิตชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  เป้าประสงค์หลัก  
  เพ่ื อให้ จั งหวัดน่ าน เป็ นชมชนต้นน้้ าที่ มี ความสุข   มีความมั่ นคงทางเศรษฐกิจและสั งคม คงไว้ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รองรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน 

 
     การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
1.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

1.1)  หลักและกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  เป็นต้นมา บทบาทอ้านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ให้ความส้าคัญกับการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก้าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก้าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงาน
บุคคล  การเงิน และการคลัง  และมีอ้านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและ
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ขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท้า
แผนกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และก้าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนถิ่นให้บริการสาธารณะที่จ้าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน และพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ก้าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 

นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว  ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง  เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด้ารง
ต้าแหน่งทางการเมือง   พ.ศ. 2542  ท้าให้เห็นได้ว่า  มีการก้าหนดตัวบทกฎหมาย และกลไกทางกฎหมาย  เพ่ือให้การ
กระจายอ้านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้  จึงมีบทบาทอ้านาจหน้าที่อย่าง
กว้างขวาง  โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาท
หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของท้องถิ่นด้วย  และเป็นองค์กรที่เปิด
ให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น   

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 5.2 ก้าหนดให้รัฐต้อง
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 
2544  และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ทั้งหมดภายในปี 2549  จึงมีความจ้าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากท่ีสุด การวางแผน
ถือเป็นกลไกส้าคัญประการหนึ่งที่จะท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าเป็นอย่างยิ่งต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก้าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่
ก้าหนด มีการควบคุมติดตาม  วัดและประเมินผล  โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน  โครงการนั้น  จะต้องเป็น
การบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส  และพร้อมที่จะมีการตรวจสอบทั้งในหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

3.2   ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 ปัญหาของประชาชน  

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ปัญหาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่บางเส้นทาง 
- เส้นทางขนถ่ายพืชผลการเกษตร การสัญจรไม่สะดวก ไม่ทั่วถึง 
- ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างไม่เพียงพอ 
- การพังทลายของดิน   
- การขาดแคลนน้้าสะอาดส้าหรับอุปโภค – บริโภค 
- ขาดแหล่งกักเก็บน้้าด้านการเกษตรและน้้าอุปโภค – บริโภค 
- ขาดภาชนะกักเก็บน้้า 
- แหล่งน้้าตื้นเขิน 
- แหล่งน้้าปนเปื้อนสารเคมีที่ท้าการเกษตร 

 
 
 



๓๙ 
 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
- ปัญหาความยากจน 
- ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่้า ต้นทุนในการผลิตสูง 
- ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม 
- ประชาชนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
- รายได้เฉลี่ยต่อหัว/ปี ต่้า 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
- กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
- การขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท้ากิน 

3. ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหายาเสพติด 
- ปัญหาการว่างงาน 
- ปัญหาครอบครัว ปัญหาวัยรุ่น 
- ปัญหาคุณภาพชีวิต 
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ 
- ภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร 
- ประชาชนขาดการออกก้าลังกาย 
- ปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก  โรคเลปโตสไปโรซีส 
- ปัญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการใช้สารเคมี 
- ปัญหาการขาดสถานที่ออกก้าลังกาย 
- ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 

5. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ขาดแหล่งความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร 
- ปัญหาการขาดงบประมาณเพ่ือการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา 
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนะธรรมประเพณี 

6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการตัดไม้ท้าลายป่า 
- ปัญหาการขาดสถานที่ก้าจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย 
- ปัญหาดินถล่ม 
- ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริการสาธารณะ 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในส้านักงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการประชาชน 

          ความต้องการของประชาชน 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนน  สะพาน 
- ต้องการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามซอยในหมู่บ้าน  
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- ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
- ต้องการก่อสร้างฝาย พนังกั้นน้้า และขุดลอกล้าเหมือง 
- ต้องการน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
- ต้องการแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
- ต้องการน้้าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
- ต้องการเงินทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ 
- ต้องการศึกษาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
- ต้องการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
- ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท้ากินให้กับประชาชน 

3. ความต้องการด้านสังคม 
- ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ต้องการมีรายได้เสริม 
- ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ 
- ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ต้องการหน่วยรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 

4. ความต้องการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว ์
- ต้องการส่งเสริมการออกก้าลังกาย 
- ต้องการวัคซีนป้องกันโรคที่เก่ียวกับสัตว์  
- ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี 
- ต้องการสถานที่ออกก้าลังกาย เช่น สนามเปตอง 
- ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 

5. ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ต้องการแหล่งความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร 
- ต้องการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ 
- ต้องการศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้าน  
- ต้องการความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
- ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนบ้าน 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการกีฬา 

6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- ต้องการปลูกไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ เพ่ือทดแทนการปลูกข้าวโพด 
- ต้องการสถานที่ก้าจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย 
- ต้องการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมีในการเกษตร  
- ปลูกจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน 

7. ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร 
- ต้องการความรู้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง 
- ต้องการความรู้ความเข้าใจ ในการบริการสาธารณะ 
- ต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในส้านักงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ    
- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของท้องถิ่น  
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น  ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค้าถามว่า  ปัจจุบันท้องถิ่นสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน  ส้าหรับใช้
เป็นประโยชน์ในการก้าหนดการด้าเนินงานในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  
ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) จุดอ่อน (Weak - W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่  โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค  
(Threat - T)  เป็นเครื่องมือ 
 

จุดแข็ง 
1. มีการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการเองภายใต้กฎหมาย 
2. การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติงาน 
3. มีการบริหารงบประมาณเองภายใต้กฎหมาย 
4. การบริหารงานมีการประสานงานระหว่าง อบต. ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิทัศน์สวยงาม 
7. มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 
จุดอ่อน 
1. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
2. การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว  รายได้ต่้า 
3. สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
4. ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท้ากินละที่อยู่อาศัย 
5. การคมนาคมในพ้ืนที่การเกษตรยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง 
6. มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมาก 
7. ไม่มีตลาดรองรับราคาผลผลิต 

 
โอกาส 
1.  มีการด้าเนินการตามแนวทางตามพระราชด้าริ 
2.  มีการด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
3.  มีการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อสร้างให้เกิดกลุ่มองค์กรที่เข้มแข้. 
4.  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
5.  มีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ   
6.  มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ ระยะทางสัญจรสะดวก 

    อุปสรรค 
1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี มีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องพัฒนา 
2. การสื่อสารด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุม 
3. สภาพพ้ืนที่ส่วนมากเป็นภูเขา 
4. การขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ 
5. การสื่อสารในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างคลอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการซ่อมแซมถนนสายนาคา-น ้าแขว่ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ       100,000       100,000       100,000       100,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สะดวกในการสัญจร  (งบ อบต.)  (งบ อบต.  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

2 โครงการซ่อมแซมถนนสายนาทะนุง - นาคา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ       100,000       100,000       100,000       100,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สะดวกในการสัญจร  (งบ อบต.)  (งบ อบต.  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า (สายหลัก) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

. หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

อ้าเพลิน)  หมู่ท่ี 3 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ 7 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 5 (สายวาสนา) ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

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

ถนนสายนาคา-น ้า
แขว่ง

ถนนสายนาทะนุง-
นาคา

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างคลอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

10 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 350,000      2 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ซ่อมแซมถนน 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ในการสัญจร เพ่ือการเกษตร (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

12 โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผลการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

(ห้วยก้าแพ้ง - ผาแม้ว)  หมู่ท่ี 2 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร ขนถ่ายพืชผลการเกษตร (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษต อบต.เมืองลี

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 1 (ข้างบ้านนายปรีชา) ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าห้วยโทก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

(บนบ้านนายประดิษฐ์) หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

15 โครงการก่อสร้างสะพาน ม. 7 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างสะพาน 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

16 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 300,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

17 โครงการปรับปรุงถนนพื นท่ีทางการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ถนน บดอัดกรวดทราย 500,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เช่ือมต่อบ้านหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 2 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร ล้าน ้า หรือ คสล. (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษต อบต.เมืองลี

18 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000      3 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร เกษตร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตรอบต.เมืองลี

19 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าน ้าอูน หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างสะพาน 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

20 โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผลการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนขนถ่ายฯ 500,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และสะพาน  หมู่ท่ี 7 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร และสะพานไม้ (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษต อบต.เมืองลี

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างคลอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

21 โครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมผาปิด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

22 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

23 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าน ้าลี ม. 5 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างสะพานไม้ 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าห้วยขุมต่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

(หอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 1 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

27 โครงการปรับปรุงเส้นทางน ้าตกวังพระง่าง 200 ม.เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ม. 5 ในการเดินทางไปยังน ้าตกวังพระง่าง ท่องเท่ียว (งบ อบต.) แห่ง ในการท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

(ห้วยตีนชัน)  หมู่ท่ี 1 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร เกษตร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตรอบต.เมืองลี

29 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

(สายนายอน) หมู่ท่ี 4 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร เกษตร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตรอบต.เมืองลี

30 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

 หมู่ท่ี 6 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร เกษตร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตรอบต.เมืองลี

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าห้วยอ้อย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างคลอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

32 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าน ้าลี ม. 4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างสะพาน 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

33 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยขุมต่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

34 โครงการปรับปรุงถนนเข้าอ่างเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ห้วยทรายขาว ม. 4 ในการเดินทาง การสัญจร (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตรอบต.เมืองลี

35 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยต้นกอก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

36 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยม่วงด้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 350,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

รวม 36  โครงการ  -  - 1,950,000    1,250,000    1,550,000    9,150,000    -  -  -

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และพ้ืนท่ีการเกษตร อย่างคลอบคลุม  ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนเส้นหลัก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 1,960,000    1,960,000    1,960,000    1,960,000   1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายนาทะนุง - นาคา - น ้าแขว่ง ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผลการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000   1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านน ้าแขว่ง ต้าบลเมืองลี เช่ือมต่อบ้าน ในการสัญจร ในการขนถ่ายพืช จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

เชตะวัน ต้าบลสันทะ อ้าเภอนาน้อย ผลทางการเกษตร
3 โครงการก่อสร้างถนนเส้นทางสายหลักหลัก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน 6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000   1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายนาทะนุง - นาคา - น ้าแขว่ง ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

รวม 3  โครงการ  -  - 12,460,000 12,460,000 12,460,000 12,460,000  -  -  -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน แบบ ผ.03/1



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000 1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
 หมูท่ี 1 เกษตรของราษฎร คสล. (ล้าน้้าแขว่ง) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

2 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมระบบสูบน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล 250,000 1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
และจ่ายน้้าบ้านหมู่ท่ี 7 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างเสริมฝายล้าน้้าลี หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน้้า ปรับปรุงซ่อมแซมเสริม 500,000 1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
พร้อมท่อส่งน้้า จ้านวน 2 จุด เพียงพอส้าหรับการเกษตร ฝาย จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

4 โครงการขุดลอกล้าห้วยลากไม้ (แก้มลิง) เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ขุดลอกล้าน้้า 100,000  1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

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

6 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000  1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
 ห้วยก้าแพ้ง หมูท่ี 2 เกษตรของราษฎร คสล. (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

7 โครงการซ่อมแซมฝายนาหมอ  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน้้า ปรับปรุงซ่อมแซม 500,000 1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร ฝาย จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

8 โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินท้ังระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมระบบประปา 200,000 1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค หมู่บ้านป่าซาง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าฝน (ฝ. 5)  หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังเก็บน้้าฝน 150,000 10 ถัง ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

10 โครงการขยายระบบประปาภูเขา  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ขยายระบบประปาภูเขา 250,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

11 โครงการซ่อมแซมดาดล้าเหมือง  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน้้า ปรับปรุงซ่อมแซม 500,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร ล้าเหมือง จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

12 โครงการก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน้้าด่ืม เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างระบบผลิตและ 700,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพ่ืออุปโภค บริโภคท่ีสะอาด หมู่ท่ี 3 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค ระบบจ่ายน้้า (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

13 โครงการขุดลอกสระน้้าสาธารณหมู่บ้าน ม. 7 เพ่ือลดการต้ืนเขินของแหล่งน้้า ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(งบ อบต.) แห่ง การเกษตร อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างระบบประปา 250,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

15 โครงการขุดลอกล้าเหมืองนาตาล  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน้้า ขุดลอก 300,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร ล้าเหมือง จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

16 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมระบบประปา 300,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค หมู่บ้านนาหมอ (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

17 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้้าฝน (ฝ. 5)  หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมถังเก็บน้้าฝน 150,000   30 ถัง ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

18 โครงการขุดลอกล้าน้้าอูน (แก้มลิง)  หมู่ท่ี ๑ เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ขุดลอกล้าน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

19 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างระบบประปา 250,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

20 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 400,000   1 ประชาชนได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
หมู่ท่ี 3 เพียงพอต่อการท้าการเกษตร คอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

21 โครงการขุดลอกน้้าตก และล้าน้้าสาขา หมู่ท่ี 5 เพ่ือลดการต้ืนเขินของแหล่งน้้า ขุดลอกล้าห้วย 200,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
(น้้าตกวังพระง่าง) เพ่ือการเกษตรของราษฎร  (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

22 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 400,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เสริมเหล็ก ม. 4 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

23 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าฝน (ฝ. ๕)  หมู่ท่ี ๖ เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังเก็บน้้าฝน 350,000   15 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (ฝ.๕)  จ้านวน 15 ถัง (งบ อบต.) ถัง การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

24 โครงการก่อสร้างส่ิงป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ 1.ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000   1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
ทางการเกษตร หมู่ท่ี 2 เกษตรของราษฎร 2.ก่อสร้างกล่องเกเบ้ียน (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

25 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าล้าน้้าลี  หมู่ท่ี 5 เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 250,000   1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
เกษตรของราษฎร คสล. จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

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

27 โครงการก่อสร้างถังพักน้้าบาดาล หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังพักน้้า 250,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

28 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองห้วยหมาก เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 150,000   2 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
หมู่ท่ี 1  (- ทุ่งตีนชัน  - ทุ่งป่าหก ) เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  2  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

29 โครงการวางท่อเหล่ียมเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า วางท่อเหล่ียม 250,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

30 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองหล่ายหน้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 250,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
 หมู่ท่ี 2 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

31 โครงการซ่อมแซมดาดล้าเหมืองทุ่งน่าน เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมดาดล้าเหมือง 400,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
หมู่ท่ี 7 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

32 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 250,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

33 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าพร้อมระบบจ่าย เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังพักน้้า 400,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ขุดบ่อใหม่)  หมู่ท่ี 4 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

34 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างระบบประปา 250,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

35 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้า  หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังพักน้้า 400,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

36 โครงการวางท่อส่งน้้าเพ่ือการเกษตร ม. 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้า วางท่อส่งน้้า 200,000   1 ประชาชนได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
เพียงพอต่อการท้าการเกษตร ส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

37 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้า  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างฝายก้ันน้้า 300,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (คสล.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

38 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้านามะกอก หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างฝายก้ันน้้า 300,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

39 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมระบบประปา 300,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

40 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างฝายก้ันน้้า 500,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

41 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 250,000   1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
(ล้าน้้าแขว่ง ทุ่งนาหมอ)  หมู่ท่ี 3 เกษตรของราษฎร คสล. จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

42 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 100,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

43 โครงการซ่อมแซมฝายก้ันน้้า  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมฝายก้ันน้้า 100,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

44 โครงการวางท่อส่งน้้าเพ่ือการเกษตรนาสาบน เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า วางท่อส่งน้้า 250,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
ม. 2 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

45 โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งน่าน  หมู่ท่ี ๗ เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมฝายก้ันน้้า 100,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

46 โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมระบบประปา 250,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

47 โครงการก่อสร้างเสริมพนังก้ันน้้า นานางเกษร  เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 250,000   1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 เกษตรของราษฎร คสล. จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

48 โครงการซ่อมแซมฝายก้ันน้้านาม่วง  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมฝายก้ันน้้า 100,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

49 โครงการขุดลอกล้าห้วยทรายขาว เพ่ือลดการต้ืนเขินของแหล่งน้้า ขุดลอกล้าห้วย 200,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
และล้าน้้าสาขา  หมู่ท่ี 4 เพ่ือการเกษตรของราษฎร ทรายขาว (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

50 โครงการก่อสร้างถังพักน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังพักน้้า 500,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 เพียงพอ คสล. จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

51 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าผาช้าง เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้า ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 400,000   1 ประชาชนได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
ฝายนาหมอ  หมู่ท่ี 3 เพียงพอต่อการท้าการเกษตร คอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

52 โครงการเสริมฝายก้ันน้้าทุ่งหล่ายหน้า  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมฝายก้ันน้้า 100,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

53 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้้าฝน (ฝ. ๕)  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้า ซ่อมแซมถังเก็บน้้าฝน 350,000   10 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) ถัง การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

54 โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล 250,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

55 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าฝน (ฝ. ๕)  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังเก็บน้้าฝน 350,000   15 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (ฝ.๕)  จ้านวน 15 ถัง (งบ อบต.) ถัง การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

56 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าบาดาล  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังพักน้้า 400,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

57 โครงการปรับปรุงฝายก้ันน้้าป่าไผ่  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ปรับปรุงฝายก้ันน้้า 100,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

58 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้า ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 400,000   1 ประชาชนได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
ฝายนาหมอ  หมู่ท่ี 3 เพียงพอต่อการท้าการเกษตร คอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

59 โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ปรับปรุงระบบประปา 250,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 7 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

60 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000   1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
ล้าน้้าแขว่ง  หมูท่ี 7 เกษตรของราษฎร คสล. (ล้าน้้าแขว่ง) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

61 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าล้าเหมืองนาโป่ง เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 250,000   1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
หมู่ท่ี  4 เกษตรของราษฎร คสล. จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

62 โครงการก่อสร้างถังพักน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างถังพักน้้า 400,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
  หมู่ท่ี 3 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

63 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างฝายก้ันน้้า 500,000   1 เกษตรกรมีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
นานายมนัส  แปงเหมือน  หมู่ท่ี 4 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

64 โครงการก่อสร้างฝายนามะกอก หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน้้า ก่อสร้างฝายก้ันน้้า 500,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร ฝาย จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

65 โครงการซ่อมแซมระบบน้้า บ่อบาดาล  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมบ่อบาดาล 150,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

66 โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีประมาณน้้า ซ่อมแซมระบบประปา 300,000   1 ประชาชนได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร เพ่ือการเกษตร (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

67 โครงการก่อสร้างรางรินล้าเหมืองนาโป่ง  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน้้า ก่อสร้างรางริน 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการเกษตร  จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

รวม 67  โครงการ  -  - 1,250,000 1,100,000  850,000    17,150,000   -  -  -

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

1 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้้า พ้ืนท่ีต้าบลเมืองลี เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้้า 200,000 200,000  200,000 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

รวม 1  โครงการ  -  - 200,000 200,000  200,000 200,000    -  -  -

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

แบบ ผ.03/1

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

1 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าห้วยจาวัก หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 300,000  1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้้า  หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ปรับปรุงอ่างเก็บน้้า 350,000  1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(1.ห้วยหมาก  2.อ่างห้วยมะแขว่น) เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าทวาย  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000 1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าห้วยข้ีหมู  หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 300,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าห้วยต้นต้อง หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 300,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

6 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าห้วยน่าน  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 300,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

7 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

8 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าล้าน้้าแขว่ง  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 300,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

9 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าพ้ืนท่ีแก้มลิง  ม. 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า พัฒนาแหล่งน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

10 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยบ้ังกลาง  เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

11 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้้า  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ปรับปรุงอ่างเก็บน้้า 100,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

12 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยแก้ว  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผ.04



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

13 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าห้วยรากไม้  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าล้าน้้าลี  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

15 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ห้วยจ้าเต๋ย) เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

16 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้้า  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ห้วยช้างตาย) เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

17 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าห้วยทวาย หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 200,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

18 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าห้วยจาวัก หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 300,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

19 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน้้าล้าน้้าลี หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 300,000   1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

รวม 19  โครงการ  -  - -         650,000  200,000 3,700,000  -  -  -

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

แบบ ผ.04



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างคลอบคลุมท่ัวถึง
ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ เพ่ีอสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นการ ก่อสร้างซุ้มประตู 100,000  100,000  100,000  100,000  5 สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาน กองช่าง
 ท้ัง 7 หมู่บ้าน ส่งเสริมการท่องเท่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างต าบลเมืองลี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก การขยายเขตไฟฟ้า 150,000    150,000   150,000    150,000    1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร สาธารณะ พท.ต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างต าบลเมืองลี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 150,000    150,000   150,000    150,000    1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการสัญจร สาธารณะ พท.ต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูด้านหน้าส านักงาน เพ่ือปรับภูมิทัศน์ อบต .เมืองลี ก่อสร้างซุ้มประตู 250,000    1 สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

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

6 โครงการก่อสร้างลานจอดรถส านักงาน เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน ก่อสร้างลานจอดรถ 500,000    1 ทรัพย์สินทางราชการได้รับ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ของราชการ (งบ อบต.) แห่ง ความปลอดภัย

7 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาอาชีพ เพ่ีอให้บริการประชาชน ปรับปรุงต่อเติม 300,000  1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลเมืองลี อาคาร (งบ อบต.) แห่ง ในการใช้บริการ อบต.เมืองลี

8 โครงการขุดตักปรับพ้ืนท่ีส าหรับการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนท่ีเพียงพอ ปรับพ้ืนท่ีจากการทับ- 150,000    150,000   150,000    150,000    1 ประชาชนได้รับการดูแลด้าน กองช่าง
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (ทุกหมู่บ้าน) ส าหรับท าการเกษตร ถมของดินตะกอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างเมรุ  พร้อมศาลา หมู่ท่ี 4 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ ก่อสร้างเมรุ 500,000  1 มีอาคารสถานท่ีอ านวยความ กองช่าง
ประชาชนในการประกอบพิธีฌาปนกิจ (งบ อบต.) แห่ง สะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

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

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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี

แบบ ผ.01



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างคลอบคลุมท่ัวถึง
ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

10 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงหอกระจายข่าว 150,000    1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
(งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

11 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน  หมู่ท่ี 1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ ก่อสร้างศาลา 300,000  1 มีอาคารสถานท่ีอ านวยความ กองช่าง
(บ้านน้ าอูน - น้ าแขว่ง) ประชาชนในการประกอบพิธีฌาปนกิจ ฌาปนสถาน (งบ อบต.) แห่ง สะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

12 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ ก่อสร้างศาลา 350,000  1 มีอาคารสถานท่ีอ านวยความ กองช่าง
(บ้านนาม่วง - ป่าชาง) หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 7 ประชาชนในการประกอบพิธีฌาปนกิจ ฌาปนสถาน (งบ อบต.) แห่ง สะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

13 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ท่ี 4 เพ่ือพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว สร้างสวนสาธารณะ 200,000     1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ กองช่าง
(ม่อนคือ/ห้วยกระทิง) จ านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) แห่ง นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร้างศาลาพัก ส าหรับประชาชน เพ่ือบริการประชาชน และผู้มาติดต่อ ก่อสร้างศาลาพัก 200,000    1 ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก กองช่าง
ผู้มาติดต่อราชการ ราชการ (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

15 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือท่ีท าการ เพ่ือเสริมสร้างภูมิท้ศน์ให้สวยงาม ก่อสร้างป้ายท่ีท าการ 150,000    1 เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

16 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ ก่อสร้างศาลา 350,000  1 มีอาคารสถานท่ีอ านวยความ กองช่าง
บ้านหมู่ 5 ประชาชนในการประกอบพิธีฌาปนกิจ ฌาปนสถาน (งบ อบต.) แห่ง สะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

17 โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือเสริมสร้างภูมิท้ศน์ให้สวยงาม ปรับภูมิทัศน์ 50,000      50,000     50,000      50,000      1 เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

รวม 12  โครงการ  -  - 2,050,000    1,100,000    1,400,000    1,500,000     -  -  -

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๑  ส่งเสริม สนับสนุนตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมผสมผสาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม พ้ืนท่ีโครงการต าบลมืองลี 30,000    30,000    30,000    30,000     1 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ ส านักปลัด

ตามแนวทางพระราชด าริฯ แนวทางพระราชด าริ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ ตามแนวทางพระราชด าริ อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ อุดหนุนโครงการขยายผล 30,000    30,000    30,000    30,000     1 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ ส านักปลัด

ขยายผลโครงการหลวงในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ของโครงการขยายผลฯ โครงการฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ ของโครงการหลวง อบต.เมืองลี

3 โครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม พ้ืนท่ีโครงการขยายผล 30,000    30,000    30,000    30,000     1 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ ส านักปลัด

สืบสานแนวพระราชด าริ บ้านน้ าอูน แนวทางพระราชด าริ โครงการปิดทองหลังพระฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ ตามโครงการฯ อบต.เมืองลี

รวม 3  โครงการ  -  - 90,000    90,000    90,000    90,000      -  -  -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แบบ ผ.02



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๒  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน   โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการเทศกาลของดีต าบลเมืองลี เพ่ือส่งเสริมอาชีพของประชาชน จัดกิจกรรม 150,000  150,000  150,000  150,000  1 ประชาชนได้รับการส่งเสริมการ ส านักปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ประกอบอาชีพ อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชการเกษตร เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการ กลุ่มเกษตรกร 40,000    40,000    40,000     1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ส านักปลัด

ประกอบอาชีพ หมู่ท่ี ๑ - ๗ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

3 โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้ เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ 70,000    70,000    70,000    70,000     7 ประชาชนได้รับการส่งเสริมการ ส านักปลัด

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี ต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านประกอบอาชีพ  มีรายได้เพ่ิมข้ึน อบต.เมืองลี

4 โครงการสนับสนุนระบบเกษตรกรรมย่ังยืน เพ่ือส่งเสริมเงินทุนส าหรับการ กลุ่มอาชีพ 792,600   792,600   792,600   792,600    7 กลุ่มอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียน ส านักปลัด

(กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน) ประกอบอาชีพของเกษตรกร ในพ้ืนท่ี ต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านเพ่ือใช้ในกลุ่ม อบต.เมืองลี

5 โครงการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้ เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 1.กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจ 55,000    55,000    55,000    55,000     7 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ส านักปลัด

และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 2.กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านและมีรายได้เพ่ิมข้ึน อบต.เมืองลี

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกร เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ เกษตรกรต าบลเมืองลี 20,000    20,000    20,000    20,000     7 เกษตรมีความรู้ ทักษะการ อบต.เมืองลี

ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านประกอบอาชีพ

7 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว 55,000    55,000    55,000    55,000     7 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ส านักปลัด

และสร้างรายได้ลดรายจ่าย ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านและมีรายได้เพ่ิมข้ึนลดรายจ่าย อบต.เมืองลี

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนเพ่ือส่งเสริมการการเรียนรู้ กลุ่มเด็ก นักเรียน 20,000    20,000    20,000    20,000     3 เด็ก นักเรียนได้รับส่งเสริมอาชีพ ส านักปลัด

ด้านการเกษตร เศรษกิจชุมชน ให้แก่เด็ก นักเรียน ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และมีรายได้เพ่ิมข้ึนลดรายจ่าย อบต.เมืองลี

รวม 8  โครงการ  -  - 1,012,600  1,012,600  1,012,600  1,012,600    -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๓  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ และมีงานเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ 70,000    70,000    70,000    70,000     7 ประชาชนได้รับการส่งเสริมการ ส านักปลัด

หลังฤดูเก็บเก่ียว ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี ต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านประกอบอาชีพ อบต.เมืองลี

2 โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มแปรรูปผลผลิต 50,000    50,000    50,000     7 สามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ส านักปลัด

ทางการเกษตรฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านทางเกษตร อบต.เมืองลี

รวม 2  โครงการ  -  - 70,000    120,000  120,000  120,000   -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านเสรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๔ พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบลเมืองลี แหล่งท่องเท่ียว 100,000   100,000   100,000   100,000    2 แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพ่ือรองรับการการท่องเท่ียว ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน 350,000   350,000   350,000   350,000    7 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ กองช่าง

จ านวน 7 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่ นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบลเมืองลี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง แหล่งท่องเท่ียว 100,000  100,000  100,000  100,000  2 แหล่งท่องเท่ียวได้รับการอนุรักษ์ ส านักปลัด

ธรรมชาติของต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

4 โครงการจัดท าซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่ง- เพ่ือประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียว จัดท าซุ้มประชาสัมพันธ์ 10,000    10,000    10,000    10,000     1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ กองช่าง

ท่องเท่ียวต าบลเมืองลี จ านวน  ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมของ ก่อสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์ 150,000   150,000   150,000    1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ กองช่าง

แหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว จ านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

6 โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมของ ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ 150,000   150,000   150,000    1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ กองช่าง

แหล่งท่องเท่ียวน้ าตก นักท่องเท่ียว จ านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

รวม 6  โครงการ  -  - 560,000  860,000  860,000  860,000   -  -  -

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านเสรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๔ พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว อ.นาหม่ืน เพ่ือประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียว จัดท าซุ้มประชาสัมพันธ์ 10,000    10,000    10,000    10,000     1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ กองช่าง

น้ าตกตาดหมอก น้ าตกนางกวัก จ านวน  ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

น้ าตกวังพระง่าง ต าบลเมืองลี
รวม 1  โครงการ  -  - 10,000    10,000    10,000    10,000      -  -  -

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านเสรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.03/1



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๓.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  กีฬาและสันทนาการ

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมการจัดการศูนย์ ศพด.ต.เมืองลี 50,000       50,000    50,000    50,000    1 การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อบต.เมืองลี

2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนในพ้ืนท่ี 60,000       60,000    60,000    60,000    1 นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ กองการศึกษา
นักเรียน จ านวน  ๓ โรงเรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม 30,000       30,000    30,000    30,000    1 เด็กได้ร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
วันเด็กแห่งชาติ จ านวน  ๑  คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

4 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน จัดซ้ือวัสดุการเรียน 100,000     100,000  100,000  100,000  1 กลุ่มเป้าหมายได้มีส่ือการเรียน กองการศึกษา

และวัสดุ อุปกรณ์ ศพด. การสอน การสอนส าหรับ ศพด. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง การสอน อบต.เมืองลี

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้มีสถานท่ีจัดการเรียนการ ปรับปรุง ศูนย์พัฒนา 200,000     200,000  200,000  200,000  1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ กองการศึกษา

สอนท่ีม่ันคงปลอดภัย เด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ปรับปรุง ดูแล อบต.เมืองลี

6 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก จัดฝึกอบรม 10,000       10,000    10,000    10,000    1 ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการอบรม กองการศึกษา

จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพ อบต.เมืองลี

7 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ให้เด็ก ศพด.เพ่ือส่งเสริมด้านโภชนาการ เด็ก ศพด. 10,000       10,000    10,000    10,000    1 เพ่ือให้เด็กมีภาวะโภชนาการท่ีดีกองการศึกษา
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา  และ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม กีฬาและ ผู้สูงอายุ 15,000       15,000    15,000    15,000    1 ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีแข็งแรงย่ิงข้ึนกองการศึกษา
นันทการผู้สูงอายุ นันทนาการ ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและ เด็กและเยาวชนใน 30,000       30,000    30,000    30,000    1 เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมกองการศึกษา

ต าบลเมืองลี เยาวชน พ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง เสริมสร้างความสามัคคี อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

แบบ ผ.01



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๓.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  กีฬาและสันทนาการ

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

10 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ กลุ่มเยาวชน 20,000       20,000    20,000    20,000    1 เยาวชนได้รับการส่งเสริมการจัดกองการศึกษา

กลุ่มเยาวชน ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง กิจกรรม อบต.เมืองลี

11 โครงการตรวจสุขสภาพส าหรับเด็กเล็ก ศพด. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ เด็กปฐมวัย 10,000       10,000    10,000    10,000    1 เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรม กองการศึกษา

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ อบต.เมืองลี

12 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000         5,000      5,000      5,000      1 เด็กเล็กได้จัดกิจกรรมร่วมกัน กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

13 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย หมู่บ้าน ๑-๗ 10,000       10,000    10,000    10,000    7 ประชาชนได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน สุขภาพ อบต.เมืองลี

14 โครงการปรับภูมิทัศน์ ศพด. เพ่ือจัดให้ ศพด.มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000     200,000  200,000  200,000  1 ศพด.มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองการศึกษา

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

15 โครงการก่อสร้างสนามเปตอง เพ่ือจัดให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย ก่อสร้างสนามเปตอง 5,000         5,000      5,000      5,000      1 ประชาชนมีสถานท่ี ส านักปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ออกก าลังกาย อบต.เมืองลี

16 โครงการติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน ติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต 10,000       10,000    10,000    10,000    1 ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองลี เพ่ือใช้สืบค้นข้อมูงท่ีเป็นประโยชน์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ใช้สืบค้นข้อมูงท่ีเป็นประโยชน์ อบต.เมืองลี

17 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ โรงเรียนบ้านน้ าอูน 15,000       15,000    15,000    15,000    1     เด็กนักเรียนน าความรู้ไปใช้ อบต.เมืองลี
พอเพียงให้กับนักรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในชีวิตประจ าวันได้

18 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เพ่ือเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย ก่อสร้างลานกีฬา/ 1,000,000 2 ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
ต าบลเมืองลี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนามกีฬา (งบ อบต.) แห่ง ออกก าลังกาย อบต.เมืองลี

รวม 18  โครงการ  -  - 1,780,000  780,000  780,000  780,000   -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๓.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  กีฬาและสันทนาการ

1 โครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ- เพ่ือสนองงานโครงการตามพระ อุดหนุน ร.ร. ปริยัติธรรม 20,000       20,000    20,000    20,000    1 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดนาราบได้รับกองการศึกษา

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การด าเนินราชด าริ วัดนาราบ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง การช่วยเหลือด้านศึกษาอย่าง อบต.เมืองลี

งานโรงเรียนพระปริยัตธรรมวัดนาราบวิทยา เพียงพอ

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

แบบ ผ.02



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๓.๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข  ปศุสัตว์และสุขาภิบาล

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการจัดกองทุน กองทุนส่งเสริมสุขภาพ 10,000       10,000    10,000    10,000    1 เพ่ือส่งเสริมกองทุนส่งเสริมสุขภาพ ส านักปลัด
(สปสช.) ส่งเสริมสุขภาพ (สปสช.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์น้ ายาเคมี เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000       20,000    20,000    20,000    1 ประชาชนต าบลเมืองลี ได้รับการส านักปลัด
และสารทีมีฟอสก าจัดยุงลาย โรคไข้เลือดออก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรมดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

3 โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000       20,000    20,000    20,000    1 ประชาชนต าบลเมืองลี ได้รับการส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000       10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนต าบลเมืองลี ได้รับการส านักปลัด
ในด้านสุขภาพ ท่ีดีข้ึน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

5 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000       10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนมีความรู้ด้าน ส านักปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง สุขภาพ อบต.เมืองลี

6 โครงการส่งเสริมการประกอบอาหารปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับ ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000       20,000    20,000    20,000    1 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ส านักปลัด

ประชาชนต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ท่ีแข็งแรง  ปลอดภัย อบต.เมืองลี

7 โครงการคัดกรองสุขภาพความดัน เบาหวาน เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับ ประชาชนกลุ่มเส่ียง 30,000       30,000    30,000    30,000    1 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ส านักปลัด

ประชาชนต าบลเมืองลี ประชาชนต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ท่ีแข็งแรง  ปลอดภัย อบต.เมืองลี

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์ เพ่ือให้หญิงมีครรภ์ได้รับความรู้และ หญิงมีครรภ์ ต.เมืองลี 10,000       10,000    10,000    10,000    1 หญิงมีครรภ์ได้รับความรู้ ส านักปลัด
และผู้ปกครองเด็กอายุ ๐-๖ ปี แนวทางการปฏิบัติตนเอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง และปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้อง อบต.เมืองลี

9 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000       10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนต าบลเมืองลี ได้รับการส านักปลัด
โรคไข้เลือดออก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

10 โครงการธรรมนูญสุขภาพ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000       10,000    10,000    10,000    1
คร้ัง

รวม 10  โครงการ  -  - 150,000     150,000  150,000  150,000   -  -  -

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

งบประมาณและท่ีมาเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.01



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๓.๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข  ปศุสัตว์และสุขาภิบาล
ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมกิจการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน อุดหนุน อสม. 105,000     105,000  105,000  105,000  7 ประชาชนต าบลเมืองลี ได้รับการส านักปลัด
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ท่ี ๑-๗ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้านดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรม อสม. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม อสม. ชมรม อสม. ต.เมืองลี 20,000       20,000    20,000    20,000    1 ชมรม อสม.มีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

ต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี
รวม  2  โครงการ  -  - 125,000     125,000  125,000  125,000   -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๓.๓  แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ประชาชน
ตัวช้ีวัด

 ๒๕61  ๒๕62  ๒๕63  ๒๕64 (KPI)
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสมทบกองทุน เพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000       10,000    10,000    10,000    1 เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการชุมชนใน ส านักปลัด

สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง พ้ืนท่ี อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 912,000     912,000  912,000  912,000  12 ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง เบ้ียยังชีพ อบต.เมืองลี

3 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ ผู้พิการต าบลเมืองลี 300,000     300,000  300,000  300,000  12 ผู้พิการได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด

ผู้พิการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง เบ้ียยังชีพ อบต.เมืองลี

4 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนท่ี 36,000       36,000    36,000    36,000    12 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง เบ้ียยังชีพ อบต.เมืองลี
5 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม กลุ่มผู้ผู้พิการ/ด้อยโอกาส 10,000       10,000    10,000    10,000    1 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุน ส านักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ดูแล ทางสังคม อบต.เมืองลี
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพ่ือผู้ยากไร้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามนโยบาย พ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 50,000       50,000    50,000    50,000    1 ผู้ยากไร้ได้รับการดูแลด้านท่ีอยู่ ส านักปลัด

ของรัฐบาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อาศัย อบต.เมืองลี
7 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้พิการ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ กลุ่มผู้พิการ 10,000       10,000    10,000    10,000    1 ผู้พิการได้รับแสดงศักยภาพของ สมาคมฯ

ผู้พิการ ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ตนเอง อบต.เมืองลี
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ กลุ่มผู้สูงอายุ 10,000       10,000    10,000    10,000    1 ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี
9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ กลุ่มเยาวชน 10,000       10,000    10,000    10,000    1 เยาวชนได้รับการดูแล ส านักปลัด

เยาวชน ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี
10 โครงการบ้านพอเพียงปี 60 เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามนโยบาย พ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 50,000       50,000    50,000    50,000    1 ผู้ยากไร้ได้รับการดูแลด้านท่ีอยู่ ส านักปลัด

ของรัฐบาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อาศัย อบต.เมืองลี

รวม 10  โครงการ  -  - 1,398,000     1,398,000  1,398,000  1,398,000   -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๓.๔ แนวทางการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

ตัวช้ีวัด ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท) (KPI)

1 โครงการอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม โรงเรียนในพ้ืนท่ี 10,000       10,000    10,000    10,000    1 ลดปัญหาเด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ของเด็กและเยาวชน จ านวน 3 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และอินเตอร์เน็ต เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ 100,000     100,000  100,000  100,000  1 ประชาชนได้เรียนรู้ข้อมูล กองการศึกษา

ต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ข่าวสาร อบต.เมืองลี

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพ่ือศักยภาพของบุคลากร จัดการฝึกอบรม 50,000       50,000    50,000    50,000    1 กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนา กองการศึกษา

และสมาชิก อบต. /พนักงานส่วนต าบล/  การเรียนรู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ศักยภาพเพ่ิมข้ึน อบต.เมืองลี

พนักงานจ้าง สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลดความเส่ียงเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน จัดการฝึกอบรม 10,000       10,000    10,000    10,000    1     เยาวชนได้รับความรู้ กองการศึกษา

ด้านเพศสัมพันธ์ ต าบลเมืองลี  การเรียนรู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี
5 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เร่ือง ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 15,000       15,000    15,000    15,000    1     ผู้สูงอายุน าความรู้ไปใช้ อบต.เมืองลี

กับผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในชีวิตประจ าวันได้
6 โครงการส่งเสริมจิตส านึกรักในการอ่าน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน เด็กนักเรียนต าบลเมืองลี 10,000       10,000    10,000    10,000    1     เด็กนักเรียนน าความรู้ไปใช้ อบต.เมืองลี

ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ในชีวิตประจ าวันได้
7 โครงการปลูกจิตส านึกเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน เด็กนักเรียนต าบลเมืองลี 10,000       10,000    10,000    15,000    1     เด็กนักเรียนน าความรู้ไปใช้ อบต.เมืองลี

โตไปไม่โกง ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ในชีวิตประจ าวันได้
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน เด็กนักเรียนต าบลเมืองลี 15,000       15,000    10,000    15,000    1     เด็กนักเรียนน าความรู้ไปใช้ อบต.เมืองลี

รุ่นใหม่โตไปไม่โกง ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ในชีวิตประจ าวันได้

รวม 8  โครงการ  -  - 220,000     220,000  215,000  225,000   -  -  -

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.01



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๓.๕ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนโภชนาการให้แก่นักเรียนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61  ๒๕62  ๒๕63  ๒๕64 (KPI)

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก ศพด. ต าบลเมืองลี 109,760     109,760  109,760  109,760  4 เด็กได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วนกองการศึกษา
ปฐมวัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก ศพด. ต าบลเมืองลี 165,620     165,620  165,620  165,620  4 เด็กได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วนกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฐมวัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี
3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก ร.ร.น้ าอูน ,ร.ร. นาคา, 418,600     418,600  418,600  418,600  3 เด็กได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วนกองการศึกษา

ประถมศึกษา และ ร.ร. อนุบาลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี
4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก ร.ร.น้ าอูน ,ร.ร. นาคา, 334,880     334,880  334,880  334,880  3 เด็กได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วนกองการศึกษา

โรงเรียน ประถมศึกษา และ ร.ร. อนุบาลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

5 โครงการแก้ไขปัญหาแด็กท่ีมี เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก เด็กเล็ก 30,000       30,000    30,000    30,000    4 เด็กได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วนกองการศึกษา

ภาวะทุภโภชนาการ ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และเพียงพอ อบต.เมืองลี

รวม 5  โครงการ  -  - 1,058,860     1,058,860  1,058,860  1,058,860   -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๓.๖  แนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ติดยาเสพติด เพ่ือฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ติดยาเสพติดท่ี ด าเนินกิจกรรมป้องกัน 35,000       35,000    35,000    35,000    1 ผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟ้ืนฟู ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือส่งเสริมการป้องกันและ จัดโครงการป้องกัน 30,000       30,000    30,000    30,000    1 ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด อ.นาหม่ืน

แก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดการแข่งขันกีฬา 30,000       30,000    30,000    30,000    1 ลดปัญหายาเสพติด กองการศึกษา

เมืองลี (แข่งขันกีฬาประจ าปี) ยาเสพติด จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

รวม 3  โครงการ  -  - 95,000       95,000    95,000    95,000     -  -  -

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

แบบ ผ.01



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๓.๗  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความรักใคร่และ ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000       20,000    20,000    20,000    1 สามารถแก้ไขปัญหาครอบครัว ส านักปลัด

อบอุ่นให้แก่ครอบครัว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
แบบ ผ.01



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 โครงการม่วนใจ๋ป๋ีใหม่เมือง เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จัดกิจกรรม ในเดือน 50,000   50,000   50,000   50,000   1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
(รดน ้าด้าหัว - บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ) จารีตประเพณีท้องถ่ิน เมษายน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

2 โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาผาช้าง เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จิดกิจกรรม ในวัน 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
จารีตประเพณีท้องถ่ิน วิสาขบูชา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

3 โครงการแห่เทียนจ้าน้าพรรษา เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จัดกิจกรรม ในวัน 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
จารีตประเพณีท้องถ่ิน เข้าพรรษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว เพ่ือนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประชาชนต้าบลเมืองลี 8,000      8,000      8,000      8,000      1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
ประเพณีท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

5 โครงการส่งเสริมประเพณีตานสลากภัต เพ่ือสืบสานประเพณีท้องถ่ิน ประชาชนต้าบลเมืองลี 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

6 โครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีน ้าอูน เพ่ือสืบสานกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรม 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
จ้านวน ๑ ครั ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

7 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา ท้าจ้อตุง,สานก๋วยสลาก,บายศรี 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
และพิธีกรรมพื นบ้าน ท้องถ่ิน ต้ารายาพื นบ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

8 โครงการฝึกอบรมแกนน้าและแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ เด็ก และเยาวชน 5,000      5,000      5,000      5,000      1 สามารถสืบสานและสืบทอดกิจกรรม กองการศึกษา

สวดมนต์หมู่ท้านองสรภัญญะ หมู่ท้านองสรภัญญะ ในพื นท่ีต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน อบต.เมืองลี

9 โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรม 20,000   20,000   20,000   20,000   1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
จ้านวน ๑ ครั ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง งานประเพณี อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01



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)

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการละเล่น เพ่ืออนุรักษ์การละเล่นดนตรี ประชาชนต้าบลเมืองลี 20,000   20,000   20,000   20,000   1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
ดนตรีพื นบ้าน พื นบ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

11 โครงการส่งเสริมการเขียนภาษาล้านนา เพ่ือสืบสานภาษาล้านนา ประชาชนต้าบลเมืองลี 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ภาษาล้านนาได้รับการอนุรักษ์ กองการศึกษา
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อบต.เมืองลี

12 โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุ เพ่ือสืบสานกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรม 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

นาคาย่ีเป็ง จ้านวน ๑ ครั ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี
13 โครงการสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ในพื นท่ี เพ่ือสืบสานพิธีกรรมท้องถ่ิน อาญาปัว,อาญาหลวง 20,000   20,000   20,000   20,000   2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

,อาญาข้อมือเหล็ก,แปเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์พิธีกรรมท้องถ่ิน อบต.เมืองลี

14 โครงการสืบค้นประวัติต้าบลเมืองลี เพ่ือสืบค้นถึงประวัติ ประชาชนต้าบลเมืองลี 20,000   20,000   20,000   20,000   1 ประชาชนได้ทราบถึงประวัติ กองการศึกษา
ความเป็นมาของต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ความเป็นมาของต้าบลเมืองลี อบต.เมืองลี

15 โครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสาร เพ่ือสืบสานพิธีกรรมท้องถ่ิน 1.สืบสานหมอสู่ขวัญ 20,000   20,000   20,000   20,000   2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
พิธีกรรมพื นบ้าน 2.สืบสานการท้าบายศรี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

16 โครงการก่อสร้างเสาหลักเมืองต้าบลเมืองลี เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ สร้างเสาหลักเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ประชาชนมีมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ กองช่าง
ของประชาชนต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

17 โครงการธรรมสัญจร เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ ประชาชนต้าบลเมืองลี 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ประชาชนได้ทราบถึงประวัติ กองการศึกษา

ถึงหลักธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ความเป็นมาของต้าบลเมืองลี อบต.เมืองลี

18 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ประชาชนต้าบลเมืองลี 10,000   10,000   10,000   10,000   1 ประชาชนได้ทราบถึงประเพณี กองการศึกษา

ต้าบลเมืองลี วัฒนธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง วัฒนธรรมของต้าบลเมืองลี อบต.เมืองลี

รวม 18  โครงการ  -  - 353,000 353,000 353,000 353,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



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 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอ้าเภอ 1. การบวงสรวงศาลหลักเมือง 5,000      5,000      5,000      5,000      1 สามารถสืบสานและสืบทอดกิจกรรม กองการศึกษา
อ้าเภอนาหม่ืน นาหม่ืน 2. งานของดี อ.นาหม่ืน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน อบต.เมืองลี

2 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ- เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เยาวชนชาย 5,000      5,000      5,000      5,000      1 สามารถสืบสานและสืบทอดกิจกรรม กองการศึกษา
สามเณรภาคฤดูร้อนฯ พระเทพฯ ในพื นท่ีต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน อบต.เมืองลี

3 โครงการจัดงานประจ้าปีและของดีเมืองน่าน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว และ เพ่ืออุดหนุนเงินการจัดงานฯ 15,000   15,000   15,000   15,000   1 เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว และ ส้านักปลัด
ประจ้าปี 2561 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

รวม 3  โครงการ  -  - 25,000   25,000   25,000   25,000    -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิภีชีวิตชุมชนตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๕.๑  แนวทางการส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างจิตส านึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการด าเนินการตามแนวพระราชด าริ เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา ๑. การปลูกป่า 10,000 10,000 10,000 10,000 3 ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

และพระราชเสาวนีย์ ปรับปรุง และดูแลรักษา ๒. การก่อสร้างฝายชะลอน  า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม ปรับปรุง อบต.เมืองลี

๓. การปลูกหญ้าแฝก
2 โครงการบวชป่า เพ่ืออนุรักษ์ รักษาส่ิงแวดล้อม ป่าไม้ต าบลเมืองลี 5,000   5,000   5,000   5,000   1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ส านักปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อบต.เมืองลี

3 โครงการปลูกป่าสามอย่างเพ่ือประโยชน์ส่ี เพ่ืออนุรักษ์ รักษาส่ิงแวดล้อม ปลูกป่าในพื นท่ีป่าชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ส านักปลัด

อย่าง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง รักษา อบต.เมืองลี

4 โครงการจัดท าแผนท่ีแนวเขตต าบลเมืองลี เพ่ือจัดท าแผนท่ีแนวเขตต าบล ประชาชนต าบลเมืองลี 50,000 50,000 50,000 50,000 1 สามารถจัดท าแผนท่ีแนวเขตได้ ส านักปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อบต.เมืองลี

5 โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี เพ่ือรณรงค์ลดการใช้สารเคมี ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ประชาชนในพื นท่ีต าบลเมืองลี ส านักปลัด

ในภาคเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง มีการใช้สารเคมีน้อยลง อบต.เมืองลี

6 โครงการกลุ่มฮักเมืองลีรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา กลุ่มฮักเมืองลี 40,000 40,000 40,000 40,000 1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

และปรับปรุง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ปรับปรุง อบต.เมืองลี

7 โครงการปิดทองหลังพระ ฯ เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา หมู่บ้านโครงการฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการฯได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

และปรับปรุง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ปรับปรุง อบต.เมืองลี

รวม 6  โครงการ  -  - 145,000  145,000  145,000  145,000   -  -  -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ิง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01



๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๕.๒  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย และก าจัดขยะ มูลฝอย  และส่ิงปฏิกูล

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการขุดบ่อก าจัดขยะ เพ่ือสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการ บ่อฝังกลบขยะ 10,000 10,000 10,000 10,000 7 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา ส านักปลัด

จัดการขยะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เตาเผาขยะ เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อม ได้รับการดูแล หมู่ท่ี ๑-๗ 35,000 35,000 35,000 35,000 7 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา ส านักปลัด

รักษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

3 โครงการจัดการขยะภาคครัวเรือน เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อม ได้รับการดูแล หมู่ท่ี ๑-๗ 25,000 25,000 25,000 25,000 1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา ส านักปลัด

รักษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

รวม 3  โครงการ  -  - 70,000 70,000 70,000 70,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ิง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน แบบ ผ.01



๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๕.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร เพ่ือป้องกันและแก้ไขไฟป่า พื นท่ีป่าของต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 10,000 1 สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด

ป้องกันไฟป่า (อส.ปฟ.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ได้ทันเหตุการณ์ อบต.เมืองลี

2 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การป้องกัน เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 5,000   5,000   5,000   5,000   1 ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญส านักปลัด

และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ของทรัพยากรธรรมชาติ อบต.เมืองลี

3 โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพ่ือป้องกันไฟป่า และแก้ปัญหา 1.จัดท าแนวกันไป 20,000 20,000 20,000 20,000 1 สามารถป้องกันไฟป่า ส านักปลัด

หมอกควัน 2.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง และแก้ปัญหาหมอกควัน อบต.เมืองลี

3.การเดินส ารวจป่า
4 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันหน้าดิน ดินโคลนถล่ม ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 10,000 1 สามารถป้องกันหน้าดิน ส านักปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ดินโคลนถล่ม อบต.เมืองลี

5 โครงการท านาขั นบันได เพ่ือป้องกันหน้าดิน ดินโคลนถล่ม ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 10,000 1 สามารถป้องกันหน้าดิน ส านักปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ดินโคลนถล่ม อบต.เมืองลี

รวม 5  โครงการ  -  - 55,000 55,000 55,000 55,000  -  -  -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ิง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๑  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเมืองลี-ปิงหลวง เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ด าเนินการตามกิจกรรม 40,000    40,000      40,000      40,000      1 ประชาชนท้ังสองต าบล กองการศึกษา
ต าบลเมืองลี และปิงหลวง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ได้ผสานความสามัคคี อบต.เมืองลี

2 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอ าเภอนาหม่ืน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ด าเนินการตามกิจกรรม 40,000    40,000      40,000      40,000      1 ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม กองการศึกษา
ผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง เสริมสร่างสุขภาพให้แข็งแรง อบต.เมืองลี

รวม 2  โครงการ  -  - 80,000    80,000      80,000      80,000       -  -  -

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๑  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 เพ่ือส่งเสริมการจัดการแข่งขัน อุดหนุน การกีฬาแห่ง 30,000    1 นักกีฬาทุกจังหวัด กองการศึกษา
กีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 34 ประเทศไทย (งบ อบต.) คร้ัง ได้ผสานความสามัคคี อบต.เมืองลี

รวม 1  โครงการ  -  - 30,000    -             -            -             -  -  -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

แบบ ผ.03

แบบ ผ.02



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๒  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัย

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ อปพร . จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 100,000 100,000    100,000   100,000    1 อปพร.ได้เตรียมความพร้อม ส านักปลัด
ภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง การปฏิบัติหน้าท่ี อบต.เมืองลี

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม จัดต้ังจุดบริการประชาชน 50,000    50,000      50,000      50,000      2 ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักปลัด
ช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรมในชีวิตและทรัพย์สิน อบต.เมืองลี

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและบรรเทา เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาความเดือด-ประชาชนต าบลเมืองลี 300,000 300,000    300,000   300,000    1 ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักปลัด
สาธารณภัย ร้อนของประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ในชีวิตและทรัพย์สิน อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบการ เพ่ือใช้การช่วยเหลือประชาชน ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000    20,000      20,000      20,000      ประชาชนได้รับการดูแล ส านักปลัด
แพทย์ฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองลี

5 โครงการติดต้ังราวกันอันตราย (Guard Rall) เพ่ือป้องกันอันตรายบนท้องถนน ติดต้ังราวกันอันตราย 300,000 300,000    300,000   300,000    ประชาชนได้รับตวามปลอดภัย ส่วนโยธา
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในการเดินทางบนท้องถนน อบต.เมืองลี

รวม 5  โครงการ  -  - 770,000 770,000    770,000   770,000     -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี

แบบ ผ.01



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๓  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และบุคลากร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการ อบต.สัญจร เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  จัดกิจกรรม อบต.สัญจร 5,000      5,000         5,000        5,000        7 ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัด
ในการพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน ๗ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง การพัฒนาท้องถ่ิน อบต.เมืองลี

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 200,000 200,000    200,000   200,000    1 เพ่ิมประสิทธิภาพ ความรู้ ส านักปลัด
ศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร บุคลากร ส.อบต. และผู้น าชุมชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ความสามารถ อบต.เมืองลี

3 จัดซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน น้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือให้การบริหารงานของ อบต. ยานพาหนะ อบต.เมืองลี 100,000 100,000    100,000   100,000    ประสิทธิภาพของปริมาณ ส านักปลัด
ก๊าชหุงต้ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งาน อบต.เมืองลี

4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือใช้แผนเป็นกรอบและแนวทาง แผนพัฒนา อปท. 30,000    30,000      30,000      30,000      ร้อยละ อบต.เมืองลีได้มีแผนพัฒนา ส านักปลัด
ในการบริหารจัดการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 80 ท้องถ่ิน อบต.เมืองลี

5 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ ประชาชน ต.เมืองลี 100,000 100,000    100,000   100,000    ร้อยละ ประสิทธิภาพของปริมาณงาน อบต.เมืองลี
รายได้ขององค์กร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 60

6 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ ศูนย์บริการ 50,000    50,000      50,000      50,000      ประชาชนได้เรียนรู้เก่ียว ศูนย์บริการและ

การเกษตรต าบลเมืองลี การเกษตร และถ่ายทอดเทคโนฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กับการเกษตร ถ่ายทอดเทคฯ

7 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการโดย อบต.เมืองลี 5,000      5,000         5,000        5,000        1 อบต. ได้มีการบริหารจัด ส านักปลัด
องค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ใช้หลักธรรมมาภิบาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง การโดยใช้หลักธรรมาภิบาล อบต.เมืองลี

8 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ อบต.เมืองลี 5,000      5,000         5,000        5,000        ร้อยละ ได้รับการพัฒนาด้านการ อบต.เมืองลี
ประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 70  บริการประชาชน

9 โครงการลือกต้ังผู้บริหารและ ส.อบต. เพ่ือจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร และ จัดการเลือกต้ัง ผู้บริหาร 80,000    80,000      80,000      80,000      ผู้บริหารและส.อบต. อบต.เมืองลี
ส.อบต. และ ส.อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม เพ่ือพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร จัดอบรม 10,000    10,000      10,000      10,000      1 บุคลากรได้มีความรู้ความ ส านักปลัด
จริยธรรมและประชาธิปไตย จ านวน 1 คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

แบบ ผ.01



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๓  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และบุคลากร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

11 โครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์ เพ่ือจัดให้มีการประชาคมในการ ประชาชน ต.เมืองลี 10,000    10,000      10,000      10,000      1 ประชาชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พิจารณาเร่ืองต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

12 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บุคลกรทางการศึกษา 50,000    50,000      50,000      50,000      1 บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
ได้พัฒนาความรู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ได้รับการพัฒนาในเร่ืองต่างๆ อบต.เมืองลี

13 โครงการเพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือปกป้องสถาบันอันส าคัญของ ประชาชน ต.เมืองลี 10,000    20,000      20,000      20,000      1 ด ารงไว้ซ่ึงสถาบันอันส าคัญ ส านักปลัด
ชาติ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ของชาติ อบต.เมืองลี

14 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานคลัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรม 70,000    70,000      70,000      70,000      1 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ กองคลัง
การปฏิบัติงานให้บุคลากร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง การปฏิบัติงานให้บุคลากร อบต.เมืองลี

15 โครงการจัดท าประกันภัยรถยนต์และ เพ่ือจัดประกันภัยรถยนต์ และ รถยนต์และ 10,000    10,000      10,000      10,000      ได้รับการคุ้มครองการใช้รถ ส านักปลัด
จักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

16 จ้างเหมาองค์กรเพ่ือประเมินความพึงพอใจ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ ประชาชนต าบลเมืองลี 16,000    16,000      16,000      16,000      ร้อยละ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัด
ของผู้รับบริการ บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 70 การให้บริการประชาชน อบต.เมืองลี

17 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับผังเมือง เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับผังเมือง บุคลากรท้องถ่ิน 2,000      2,000         2,000        2,000        ร้อยละ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัด
ส าหรับบุคลากร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 60 การใช้บริการประชาชน อบต.เมืองลี

18 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้น าในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการ จัดกิจกรรม 20,000    20,000      20,000      20,000      1 เกิดความสามัคคีในการท างาน ส านักปลัด
ต าบลเมืองลี ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ร่วมกันของผู้น าในพ้ืนท่ี อบต.เมืองลี

19 โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในส านักงาน จ้างเหมาบริการ 72,000    72,000      72,000      72,000      ร้อยละ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ พนักงานปฏิบัติงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 70 การใช้บริการประชาชน อบต.เมืองลี

20 โครงการประชาสัมพันธ์ อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความ ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000    20,000      20,000      20,000      1 ประชาชนได้มีความรู้ความ กองคลัง
ให้ความรู้เก่ียวกับการเสียภาษี เข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง เข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษี อบต.เมืองลี

21 โครงการอบรมผู้ปกครอง ครู, ผู้ช่วยครู , เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง , ครู ผลด. 20,000    20,000      20,000      20,000      1 ผู้ปกครองได้รับความรู้ กองคลัง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. เพ่ือให้ความรู้ ครู ผลด. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ครู ผลด. ได้รับความรู้ อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๓  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และบุคลากร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

22 โครงการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการดีเด่น เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการ จัดกิจกรรม 50,000    50,000      50,000      50,000      1 เกิดความสามัคคีในชุมชน ส านักปลัด
ปฏิบัติท างานร่วมกันของประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

23 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของ เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  -การประชาสัมพันธ์ 50,000    50,000      50,000      50,000      1 ประชาชนได้มีความรู้ความ อบต.เมืองลี
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง

รวม 23  โครงการ  -  - 985,000 995,000    995,000   995,000     -  -  -

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๓  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และบุคลากร

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือ- เพ่ือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าววสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 30,000    30,000      30,000      30,000      1 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ส านักปลัด
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชส่วนท้องถ่ิน อบต.ระดับอ าเภอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ได้รับการปรับปรุง อบต.เมืองลี
อ าเภอนาหม่ืนและศูนย์ประสานฯ

รวม 1  โครงการ  -  -     30,000       30,000       30,000       30,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

ท่ี โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

แบบ ผ.01



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๔  แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานฯ

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000    1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) เคร่ือง การท างาน

2 จัดซ้ือเคร่ืองตัดถ่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เคร่ืองตัดถ่าง 200,000 1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ เคร่ือง (งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

3 จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ เพ่ือใช้ติดต่อส่ือสาร วิทยุชนิดมือถือ 24,000    2 การติดต่อส่ือสารมีประสิทธิ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) เคร่ือง ภาพ

4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 30,000    2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ อบต.เมืองลี
(ชนิดสี และขาวด า) (งบ อบต.) เคร่ือง การท างาน

5 จัดซ้ือรถเข็นอเนกประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รถเข็นอเนกประสงค์ 5,000      1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ คัน (งบ อบต.) คัน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

6 จัดซ้ือเล่ือยยนต์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เล่ือยยนต์ 50,000    1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ เคร่ือง (งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

7 จัดซ้ือรอกโซ่มือสาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รอกโซ่มือสาว 50,000    1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ เคร่ือง (งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

8 จัดซ้ือชุดดับเพลิง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ชุดดับเพลิง  50,000    3 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) ชุด มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

9 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เคร่ืองตัดหญ้า 50,000    1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ เคร่ือง (งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

รวม 8  โครงการ  -  - 489,000 -             -            -             -  -  -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.08



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๔  แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานฯ

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้ าแรงดัน เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. เคร่ืองป๊ัมน้ าแรงดัน 5,000         1 เพ่ือให้ประสิทธิภาพการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ เคร่ือง (งบ อบต.) เคร่ือง ปฏิบัติราชการย่ิงข้ึน

2 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เคร่ืองพ่นละอองฝอย 20,000      1 ลดอัตราการแพร่ระบาด ส านักปลัด
(ก าจัดลูกน้ ายุ่งลาย) โรคไข้เลือดออก จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) เคร่ือง ของโรคไข้เลือดออก อบต.เมืองลี

3 จัดซ้ือโต๊ะท างาน เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน โต๊ะท างาน 7,000         4 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กองช่าง
(งบ อบต.) ชุด ภาพและประสิทธิผล อบต.เมืองลี

4 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร (มอก.) เพ่ือใช้ส าหรับการจัดเก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 30,000      4 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) ตู้ ภาพและประสิทธิผล

5 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000         1 สามารถจัดเก็บเอกสารให้ ส านักปลัด
การปฏิบัติงาน (งบ อบต.) ชุด เป็นระเบียบเรียบร้อย อบต.เมืองลี

6 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ออกซิเจน เพ่ือจัดให้มีชุดอุปกรณ์ออกจิเจน ชุดอุปกรณ์ออกซิเจน 7,800         1 ประชาชนได้รับความปลอดภัย อบต.เมืองลี
ช่วยเหลือคนไข้อย่าเพียงพอ (งบ อบต.) ชุด ได้อีกระดับหน่ึง

7 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต . จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 15,000      5 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) ตัว มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

8 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์(PC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000      1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ส านักปลัด
การปฏิบัติงาน (งบ อบต.) ชุด ภาพและประสิทธิผล อบต.เมืองลี

9 จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. สว่านไฟฟ้า 10,000      1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) เคร่ือง ภาพและประสิทธิผล

10 ถังน้ าแบบสแตนเลส เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. ถังน้ าด่ืมสแดนเลส 5,000         1 มีถังน้ าด่ืมเพ่ือบริการประชาชน อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ ใบ (งบ อบต.) เคร่ือง

11 เก้าอ้ีพลาสติก เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. เก้าอ้ีพลาสติก 40,000      150 มีเก้าอ้ีพลาสติกเพ่ือบริการ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) ตัวช้ีวัด ประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แบบ ผ.01



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๔  แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานฯ

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

12 ปรับปรุงรถกู้ชีพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปรับปรุงรถกู้ชีพ 150,000    1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) คัน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

13 จัดซ้ือถังเคมีดับเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ถังเคมีดับเพลิง 15,000      5 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๕ ถัง (งบ อบต.) ถัง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

14 จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดสัญญานดาวเทียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เคร่ืองหาพิกัดสัญญานดาวเทียม 40,000      1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ ชุด (งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

15 จัดซ้ือโทรทัศน์ เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน โทรทัศน์ส าหรับ 20,000      1 ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา
ศพด. (งบ อบต.) ชุด อบต.เมืองลี

16 จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า เพ่ือจัดให้มีน้ าด่ืมท่ีสะอาด เคร่ืองกรองน้ า 30,000      1 มีน้ าด่ืมท่ีสะอาด อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) เคร่ือง

17 จัดซ้ือจานรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จัดซ้ือจานรับสัญญาณฯ 12,000      1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ านวน  1  ชุด (งบ อบต.) ชุด มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

18 จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. เคร่ืองเช่ือมโลหะ 10,000      1 มีเคร่ืองเช่ือมโลหะเพ่ือให้ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) เคร่ือง บริการประชาชน

19 จัดซ้ือรถเก็บขยะ เพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รถขนขยะ 1,500,000 1 มีรถเก็บขยะเพ่ือแก้ไขปัญหา อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ คัน (งบ อบต.) คัน ขยะในพ้ืนท่ี

20 กล้องวงจรปิด เพ่ือตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ติดต้ังกล้องวงจรปิด 100,000    1 สามารถตรวจสอบดูแลความ กองการศึกษา
ศพด.อบต.เมืองลี (งบ อบต.) ชุด เรียบร้อย ศพด.อบต.เมืองลี

21 จัดซ้ือกบไฟฟ้า เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. กบไสไม้ 8,000        1 สามารถด าเนินกิจกรรมของ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) เคร่ือง อบต.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01



๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
๖.๔  แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานฯ

ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

22 จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เคร่ืองดูดฝุ่น 12,000      1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ เคร่ือง (งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

23 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เคร่ืองปรับอากาศ 400,000   4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) ชุด มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

24 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพ่ือใช้กิจกรรม อบต. รถจักรยานยนต์ 60,000      1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ ชุด (งบ อบต.) คัน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

25 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000    1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
(งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

26 เตาแก๊ส เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. เตาแก๊ส 5,000        1 ใช้เตาแก๊สในกิจกรรมของ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ ชุด (งบ อบต.) เคร่ือง อบต.เมืองลี

27 ปรับปรุงเคร่ืองเสียงของ อบต. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เคร่ืองดนตรี 100,000    1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ ชุด (งบ อบต.) ชุด มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

28 จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือใช้ปฏิบัติงานกิจกรรม อบต . รถกระเช้าไฟฟ้า 1,000,000 1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ ชุด (งบ อบต.) คัน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

29 จัดซ้ือรถหน้าตักหลังขุด JCB เพ่ือใช้ปฏิบัติงานกิจกรรม อบต . รถหน้าตักหลังขุด 1,000,000 1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ ชุด (งบ อบต.) คัน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

30 จัดซ้ือหัวฉีกน้ าแรงดัน เพ่ือใช้ปฏิบัติงานกิจกรรม อบต . หัวฉีดแรงดัน 50,000      1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
จ านวน ๑ ชุด (งบ อบต.) คัน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

รวม 30  โครงการ  -  -  - 2,081,800 480,000   2,255,000  -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร

ท่ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  

๖.5  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน
ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ (อบรมการฝึกอาชีพ) เพ่ือส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรม 10,000    10,000      10,000      10,000      1      ราษฎรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ส านักปลัด
ในชุมชน จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพกลุ่มผู้น าสตรี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น าสตรี ฝึกอบรม 20,000      20,000      20,000      1      กลุ่มสตรีได้รับการฝึกอบรม ส านักปลัด
ต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง และเพ่ิมศักยภาพ อบต.เมืองลี

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพพิธีกรในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม 10,000      10,000      10,000      1      พิธีกรในพ้ืนท่ีได้รับการฝึกอบรม ส านักปลัด
ในชุมชน จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง และเพ่ิมศักยภาพ อบต.เมืองลี

รวม 3  โครงการ  -  - 10,000    40,000      40,000      40,000       -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการและบริหาร
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  

๖.5  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน
ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 20,000    20,000      20,000      20,000      1      กลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง อบต.เมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จ.น่าน ของชุมชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง

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

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4. ความม่ันคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวารระบบบริหารจัดการเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.01



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้้า
7.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนท่ีท้าการเกษตร พ้ืนท่ีอยู่อาศัย การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีป่าต้นน้้า

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

1 โครงการแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินและท่ี เพ่ือให้ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ ประชาชน ต.เมืองลี 20,000   20,000   20,000   20,000   ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ อบต.เมืองลี
อยู่อาศัย (จับพิกัดรายแปลง) ในท่ีดินท ากินของตนเอง  - จัดท าข้อบัญญัติต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในท่ีดินท ากินของตนเอง

2 โครงการแก้ไขปัญหาเร่ืองเอกสารสิทธิ เพ่ือให้ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ ประชาชน ต.เมืองลี 20,000   20,000   20,000   ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ อบต.เมืองลี
ในท่ีดินท ากิน และท่ีอยู่อาศัย ในท่ีดินของตนเอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในท่ีดินของตนเอง

รวม -  -  -  - 20,000   40,000   40,000   40,000    -  -

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้้า
7.2  แนวทางการพัฒนาการสนันบสนุนให้เกิดความร่วมมือ แบบสหการ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรของพ้ืนท่ีลุ่มน้้า

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

1 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ืออนุรักษ์รักษาป่าพ้ืนท่ีต้นน้ า พ้ืนท่ีป่าชุมชน 120,000 120,000 120,000 120,000 ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา ส านักปลัด
ดิน น้ า ป่า ต าบลเมืองล่ี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปรับปรุง อบต.เมืองลี

รวม  -  -  - 120,000 120,000 120,000 120,000  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ิง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

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

องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ิง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

แบบ ผ.01

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 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและในพ้ืนท่ีการเกษตร 8 6,450,000     6 5,750,000     7 6,250,000     25      31,750,000   46      50,200,000   

       อย่างครอบคลุมท่ัวถึง

๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 4 1,450,000     7 2,450,000     5 1,250,000     74      20,550,000   90      25,700,000   

๑.๓ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 8 2,000,000     5 1,050,000     7 1,350,000     8        1,450,000     28      5,850,000     

รวม 20 9,900,000         18 9,250,000         19 8,850,000         107 53,750,000       164 81,750,000   

๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนตามแนวพระราชด้าริ เศรษฐกิจพอเพียง 3 90,000          3 90,000          3 90,000          3        90,000          12      360,000       

         เกษตรทฤษฎีใหม่

๒.๒  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 7 1,162,600     8 1,202,600     8 1,202,600     8        1,202,600     31      4,770,400     

          โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ และมีงานเพ่ิมข้ึน 1 70,000          2 120,000       2 120,000       2        120,000       7        430,000       

๒.๔  การพัฒนา ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียว 4 470,000       6 770,000       6 770,000       6        770,000       22      2,780,000     

รวม 15 1,792,600         19 2,182,600         19 2,182,600         19 2,182,600         72 8,340,400     

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕61 ถึง พ.ศ. ๒๕64)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 รวม  4  ปีปี  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

๓.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  กีฬาและสันทนาการ 19 1,800,000     18 800,000       18 800,000       18 800,000       73      4,200,000     

๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และสุขาภิบาล 12 240,000       12 240,000       12 240,000       12 240,000       

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน 10 1,448,000     10 1,448,000     10 1,448,000     10 1,448,000     40      5,792,000     

๓.๔  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้คู่    5 185,000       5 185,000       5 185,000       5 185,000       20      740,000       

       คุณธรรม และจริยธรรม

๓.๕ สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยและประถมศึกษาทุกโรงเรียน 5 1,058,860     5 1,058,860     5 1,058,860     5 1,058,860     20      4,235,440     

๓.๖ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 3 95,000          3 95,000          3 95,000          3 95,000          12      380,000       

๓.๗ สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 1 20,000          1 20,000          1 20,000          1 20,000          4        80,000          

รวม 55 4,846,860         54 3,846,860         54 3,846,860         54 3,846,860         169 15,427,440   

๔) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนะธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

๔.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการ
      ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

21 378,000       21 378,000       21 378,000       21      378,000       84      1,512,000     

รวม 21 378,000            21 378,000            21 378,000            21 378,000            84 1,512,000         

๕) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

๕.๑  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส้านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 6 125,000       6 125,000       6 125,000       6 125,000       24      500,000       

       และส่ิงแวดล้อม

๕.๒  การพัฒนาสร้างจิตส้านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ 3 70,000          3 70,000          3 70,000          3 70,000          12      280,000       

       บ้าบัดน้้าเสีย และการก้าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

๕.๓  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 5 55,000          5 55,000          5 55,000          5 55,000          20      220,000       

รวม 14 250,000            14 250,000            14 250,000            14 250,000            56 1,000,000         

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 รวม  4  ปีปี  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)

๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

๖.๑  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่าง อบต.เมืองลี และ 5 110,000       2 80,000          2 80,000          2        80,000          11      350,000       

       บูรณการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

๖.๒  สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 5 770,000       5 770,000       5 770,000       5        770,000       

๖.๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ 24 1,015,000     24 1,015,000     24 1,015,000     24      1,015,000     96      4,060,000     

       ด้านบุคลากร

๖.๔  การจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และเคร่ืองจักรกลท่ีจ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงาน 3 254,000       19 2,081,800     5 2461800 6 6798600 33      11,596,200   

       เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ อบต.เมืองลี ในการจัดบริการสาธารณะ

๖.๕  การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชน 2 30,000          4 60,000          4 60,000          4        60,000          14      210,000       

รวม 39      2,179,000         54      4,006,800         40      4,386,800         41      8,723,600         154    16,216,200       

7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ ำ

7.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนท่ีท้าการเกษตร พ้ืนท่ี - 1 20,000          2 40,000          2 40,000          2        40,000          7        140,000       

       อยู่อาศัย การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีป่าต้นน้้า

7.2  แนวทางการพัฒนาการสนันบสนุนให้เกิดความร่วมมือ แบบสหการ 1 120,000       2 120,000       1 120,000       1        120,000       5        480,000       

        เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรของพ้ืนท่ีลุ่มน้้า

รวม 2 140000 4 160000 3 160000 3 160000 12 620000

รวมท้ังส้ิน 164    19,346,460       180    19,914,260       167    19,894,260       256    69,131,060       699    124,246,040     

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 รวม  4  ปีปี  ๒๕๖4



 

 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 
การติดตามประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 



 

บทท่ี  5 
การน าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรื อในปัจจุบัน เรียกว่า แผนพัฒนาสี่ปี      
(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏในรูปแบบของ
รายงานในทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยติดตามและ
ประเมินผล  ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ระบบตดิตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ  
๑. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อน าเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ  แบบรายงานแบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ ไม่ อย่างไร 

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ในระดับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ซึ่งได้ก าหนดเป็นการติดตาม 2 ช่วง คือ ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  เป็นตามติดตาม
ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่          
แบบรายงานแบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมิน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)” ซึ่งจะได้แสดงให้เป็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-    
๒๕64) ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตาม
แผนพัฒนาไปสูร่ะดับจงัหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับบคุลากร หน่วยงาน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง และเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๓/๑ 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินได้แก่ ความพึง
พอในขอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๒)   
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแผนของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก      
(ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๓) 

หน้าที่ของหน่วยติดตามและประเมินผล 
๑.  หน้าที่ในการจัดท าฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ โดยหน่วย
ติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการด าเนินงานของโครงการต่างๆ และการ
ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้มีการระบุเอาไว้ ตามแบบรายงานที่ก าหนด แล้วจัดท าเป็นรายงานภายในเพื่อให้องค์กรของตนเองได้
รับรู้ รับทราบ ถึงระดับความส าเร็จของแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผล
ในระดับนี้ก็ควรจะมีหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและประเมินไปยังระดับจังหวัด 
๒.  หน้าที่ ในการิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง   เมื่อได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูล 
ก็เป็นหน้าที่ต่อมาโดยงานวิเคราะห์ข้อมูลนี้  หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของโครงการและการด าเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ด าเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการว่า
ได้ด าเนินงานไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ไดร้ะบุไว้หรือไม่ แล้วจัดท าเป็นรายงานเพื่อการรับรู้เป็นการภายใน แล้วจัดส่งรายงาน
ฉบับดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด 
 
 



 

๓.  หน้าที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์  ลักษณะหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการประสานกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด            
จะเก่ียวข้องกับการประสานงาน และการจัดการประชุมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการท างานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์ และความ
เป็นมาของโครงการและการด าเนินงานตามแผนงาน ว่า ควรจะมีการแก้ไขและควรด าเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใดนอกจากนั้น 
หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ได้ท ามาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดท าในรูปของรายงานประจ าปี 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม”   
(monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)  เก่ียวกับการด าเนินงาน
โครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมาย
หลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมภาพของการด าเนินงานเสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตาม  ที่ดีแล้ว จะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้ นทุน               
(cost – effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่างๆ , การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา,การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
ทางแก้ปัญหา , การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย,การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้   ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง การติดตาม และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้อง
กับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพยีงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(feedback) ที่สามารถ
น าไปในการปรับปรุงและการตัดสนิใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย  เชื่อถือได้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ได้มีค าสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ซึ่งประกอบด้วย 

๑. นายยอดยิ่ง  จินะแปง  ครูโรงเรียนบ้านน้ าอูน            ประธานกรรมการ 
๒. นางวาสนา  จันอูน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี   กรรมการ 
๓. นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  กรรมการ 
๔. นายศิริโชค   นวลแขว่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  กรรมการ 
๕. นายเรือง   ทาคุณ  ผู้แทนประชาคมต าบล    กรรมการ 
๖. นายจ าเริญ  จรัสบูรณาพันธ์ ผู้แทนประชาคมต าบล             กรรมการ 
7. นางปฏิญญา  เสนากูล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน            กรรมการ 
8. นายชรินทร์   จันต๊ะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            กรรมการ 
9. นายประจวบ   ปัญญาเปี้ยว  ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
10.  น.ส.รัตนาภรณ์  ขันกา  จพง.สาธารณสุข                    กรรมการ/เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทาง  วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 



 

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏบิัติงานตามที่เห็นสมควร 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 
    แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยแบบรายงาน       
๓  แบบ  คือ 
แบบที่ ๑ การช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. วัตถุประสงค์ของแบบ  คือ เพื่อประเมินการด าเนนิงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน 

มากน้อยเพียงใด 
๒. ประโยชน์ คือ เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง และส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเปน็

หน่วยติดตามประเมินผลใช้ในการประเมินผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเปน็ไปตาม
ขั้นตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยแต่ละทอ้งถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๓. ระยะเวลาการติดตาม แบบที่๑เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีในแตล่ะคร้ังที่มีการจัดท าแผนพฒันาสี่ปี  
๔. องค์ประกอบของแบบ  ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๒  ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๓ ข้อ  ๒ ส่วน  คือ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๖ ข้อ และการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๗ ข้อ) 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. วัตถุประสงค์ของแบบ  คือ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าใน

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ  (๑) 
การติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี   (๒) ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๒. ประโยชน์ของแบบที่ ๒  คือ   
- เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เปน็เคร่ืองมือในการติดตามความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ๓ และโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึง
สถานการณ์ในการด าเนนิงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนพฒันาที่ก าหนดสามารถ
เป็นไปตามเปา้หมายหรือไม่ อย่างไร 

- เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเปน็หน่วยตดิตามและประเมินผลใช้ในการตดิตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. ระยะเวลาในการติดตาม เป็นที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
เดือนเมษายน ตุลาคม 

๔. องค์ประกอบของแบบ   คือ 
-     ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป   คือ  ชื่อหน่วยงาน   ไตรมาสที่รายงาน 

- ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี  
- ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                                                                                                              

แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
๑. วัตถุประสงค์ของแบบที่ ๓/๑  คือ เป็นเครื่องมือในประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่

ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน ๓ ส่วน คือ (๑) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพรวม (๒) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์   (๓) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 



 

๒. ประโยชน ์ คือ 
- เป็นเครื่องมือส าหรับ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
- เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. ระยะเวลาในการติดตาม คือ ช่วงเดือน ตุลาคม – กันยายน   จ านวน  ๑  คร้ัง 
๔. องค์ประกอบของแบบที่ ๓/๑  คือ 
       -    ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  คือ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และวัน เดือน ปี ที่รายงาน 

- ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการ 
- ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 

แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
๑. วัตถุประสงค์  คือ  เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนนิงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ประโยชน์   คือ เป็นเครื่องมือส าหรับประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล     เก็บข้อมูลจากประชาชน  จ านวน  ๑  คร้ัง 
๔. องค์ประกอบของแบบ  ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 

- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  คือ เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพหลัก 
- ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวม 

แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
๑. วัตถุประสงค์  คือ  เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนนิงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในแตล่ะยทุธศาสตร ์
๒. ประโยชน ์ คือ  เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
๓. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  จ านวน  ๑  คร้ัง 
๔. องค์ประกอบของแบบ  คือ ประกอบด้วย 
       -    ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  คือ  เพศ  อายุ   การศึกษา  อาชีพหลัก 
       -    ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ตัวอย่างแบบรายงาน 

แบบที่ ๑  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชีแ้จง  :   แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ โดยจะท าการประเมิน และรายงาน
ทุกๆ คร้ัง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใชแ้ผนพฒันาแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………………………………………………………… 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา   



 

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับ  
       ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลการแผนพัฒนาสี่ปี   
 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานใน
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………………………………………………………….. 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)     (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)   (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ ๒  ผลการด าเนิน งานตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี 

 
ยุทธศาสตร ์

ปีที่ ๑…. ปีที่ ๒…. ปีที่ ๓…. รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.         
๒.         
๓.         
๔.         
๕.         

รวม         

 

 

 



 

๔.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑…. ปีที่ ๒…. ปีที่ ๓…. รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.         
๒.         
๓.         
๔.         
๕.         

รวม         
๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี………. 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ส าเร็จ 
จ านวนโครงการที ่

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการท ี
มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

             
             
             

รวม             

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี….. 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
       
       
       
       
       
       

รวม       
 
ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี……………. 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินงาน 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

      
      
      
      
      

รวม      
 
 



 

ส่วนที่ ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
ค าชี้แจง :  แบบที่ ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………………………………………………………………………………. 
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน………………………………………………………………………………………………. 
ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์ และโครงการที่ในปี…………………… 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏบิัต ิ
   
   
   
   
   
   

รวม   

 

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสที่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 
 
 
 



 

๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ………………………………………………………………………………………………………… 
๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสที่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖.     
๗.     
๘.     
๙.     
 
แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 คร้ัง ภายในเดือน เมษายนและตุลาคม 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (๑) ชาย   (๒) หญิง     

๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า  ๒๐ ปี  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี   (๓) ๓๑ – ๔๐ ปี 
  (๔) ๔๑ –๕๐ ปี  (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี   (๖) มากกว่า ๖๐ ป ี

๓. การศึกษา  (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (๔) ปริญญาตรี  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี  (๖) อ่ืนๆ 



 

๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง  (๕) นักเรียนนักศึกษา    (๖) เกษตรกร 
  (๗) อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………… 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสที่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 
แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ส่วนยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (๑) ชาย   (๒) หญิง     

๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี   (๓) ๓๑ – ๔๐ ปี 
  (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี  (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี   (๖) มากกว่า ๖๐ ป ี

๓. การศึกษา  (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (๔) ปริญญาตรี  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี  (๖) อ่ืนๆ 

๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง  (๕) นักเรียนนักศึกษา    (๖) เกษตรกร 
  (๗) อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ท่านประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน ……………………………… โดยได้

คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสที่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ขั้นตอนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 



 



 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
........................................... 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๗,๘ และ ข้อ ๑๐ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  
ประกอบด้วย 

1. นายวิชิต  บัตริยะ      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี กรรมการ 
  ๓. นายมนัส   ถาธ ิ     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี กรรมการ 
  ๔. นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  กรรมการ 
  ๕. นายเรือง  ทาคุณ          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  กรรมการ 
  ๖. นายจารีนทร์   ใจหลวงค า    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี กรรมการ 
  ๗. นายสุจีนต์  ฐานะ      ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
  ๘. นายเสวียน ปันติ      ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  9. นายถนัด  ทองเบี้ย       ผู้แทนภาคราชการ    กรรมการ 
  ๑0. นายยอดยิ่ง  จินะแปง    ผู้แทนภาคราชการ     กรรมการ 
  ๑1. นายกิตติพันธ์ ผัดผล      ผู้แทนภาคราชการ      กรรมการ 
  ๑2. นายส าราญ  ถาลี      ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
  ๑3. นายจ านง  ค าฤทธิ์      ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๑4. นายสังวาล  ค าถา     ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
 15. นายสง่า   จินะแปง     ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
  ๑6. นายวีระ  เขื่อนค า        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี                กรรมการ 
  ๑7. นางสาวปรียกาญ อินทะพุด     หัวหน้าส านักงานปลัด                   กรรมการ/เลขานุการ 
 18. สิบตรีอนุรักษ์  หลวงพรม    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ
  
  มีอ านาจหน้าที่ 

๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
- อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
- ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดขั้นตอนและการกระจายอ านาจ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
๒/ นโยบาย.... 



- ๒ - 
 

- ก าหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  

- นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
- แผนชุมชน  
- การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค านึงถึงสถานการคลัง

ของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
๒. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
๓. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและแผนการด าเนินงาน 
๔. ให้ความเห็นชอบข้อก าหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงาน 
๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๖. แต่งตั้งท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๗. ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ประสาน

กับประชาคมหมู่บ้านในการวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท า
เป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

๘. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาให้รายงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี  โดยด่วน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนมกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕9 

 
 

                                                     (นายวิชิต   บตัริยะ) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

 
 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

.............................. 

  อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด  ๑  ข้อ ๗,๙  และ ข้อ ๑๑   จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ประกอบด้วย 
  ๑. นายวีระ  เขื่อนค า    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางกฤษณา    สุวรรณา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
  ๓. นายทรงเกียรติ    กองวี  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
 4. นางปฏิญญา  เสนากูล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  กรรมการ 
  ๕. นางสุคนทิพย์  ค าแก้วตระกูล ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
  ๖. นายสหรัฐ  ปิงจันทร์ดี   ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
  ๗. นายสมชาย  ดอนดง   ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
  ๘. นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  หัวหน้าส านักงานปลัด                      กรรมการ/เลขานุการ 
  ๙. สิบตรีอนุรักษ์   หลวงพรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
๒. จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
๓. จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงาน 
๔. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ให้มีวาระด ารงต าแหน่งคราวสองปี   

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด หากมีปัญหาให้รายงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี โดยด่วน 

  ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่   1   เดือนมกราคม   พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 
 

(นายวิชิต  บัตริยะ) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
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