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   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ นให้เป็น     
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจั งหวัด                     
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด                      
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มียุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    
พ.ศ.2560-2579 และนโยบายรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา                
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ.ศ.2561 และหนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้อง                       
พร้อมทั้งแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  (พ.ศ.2561-2565) ได้รับความเห็นชอบจาก                          
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2562 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
และให้มีผลบังคับใช้ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

         เนื่องด้วยที่ว่าการอ าเภอนาหมื่นได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับการอุดหนุนงบประมาณประจ าปี      
พ.ศ.2563 ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอนาหมื่น ที่  นน 1018.1/ว578 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562                 
เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานประจ าปีและของดีเมืองน่าน ประจ าปี 2563     
และโครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  
โดยขอรับเงิน อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพ้ื นที่ อ า เภอนาหมื่น เ พ่ือเป็นค่า ใช้จ่ าย                        
ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้บรรจุโครงการจัดงานประจ าปี                            
และของดีเมืองน่าน ประจ าปี 2563 ไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)                 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมิได้น าเข้าบรรจุโครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีเป้าหมาย            
เ พ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเมืองลี  จึงเห็นควรให้มีการแก้ไข เ พ่ิมเติม                  
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์      
มากยิ่งขึ้น นั้น                        
                                                                                                              / องค์การบริหาร........ 
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         องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี จึงได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี           
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ครั้งที่ 2/2562             
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีตามมติที่ประชุมสภาฯ          
สมัยสามัญ สมัยที่  3/2562 ในวันที่  19 สิงหาคม 2562 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหาร                   
ส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562              
เพ่ือด าเนินการอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอนาหมื่นส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพ่ือการบูรณาการ
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนต าบลเมืองลี ต่อไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่     20      เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป  

    ประกาศ  ณ  วันที่     20      เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562   
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             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
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จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
๖.๑.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง- 1 53,000 1 53,000 1 53,000 1 53,000 4 212,000
      ส่วนท้องถ่ินและบูรณการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

รวม 1 53,000 1 53,000 1 53,000 1 53,000 4 212,000
รวมท้ังส้ิน 1 53,000 1 53,000 1 53,000 1 53,000 4 212,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรเพ่ิมเติม แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4 ปี  ๒๕๖5 รวม  5  ปี

แบบ ผ.01



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการงานรัฐพิธีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ืออุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน อุดหนุนเงินงบประมาณ 53,000  53,000     53,000     53,000     ตามจ านวน สามารถจัดงานรัฐพิธีได้อย่าง ส านักปลัด
อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน อ าเภอนาหม่ืน ในการจัดงานรัฐพิธีเก่ียวกับ เก่ียวกับงานรัฐพิธีให้กับ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม สมพระเกียรติ เป็นการแสดงออก อบต.เมืองลี
จังหวัดน่าน สถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน ท่ีจัดข้ึน ซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทย
รวม 1 โครงการ  -  - 53,000  53,000     53,000     53,000      -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

๖.1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการซ่อมแซมถนนสายนาคา-น ้าแขว่ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ         100,000         100,000         100,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวกในการสัญจร  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

1 โครงการซ่อมแซมถนนสายนาคา-น ้าแขว่ง 1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ถนนสายนาคา-น ้าแขว่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวกในการสัญจรเดินทาง บริเวณถนนสายหลัก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
2.เพ่ือซ่อมแซมถนนเส้นหลัก บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1 งบประมาณ ถนนเส้นหลักได้รับการซ่อมแซม

2 โครงการซ่อมแซมถนนสายนาทะนุง - นาคา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ถนนสาย         100,000         100,000         100,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวกในการสัญจร นาทะนุง-นาคา  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

2 โครงการซ่อมแซมถนนสายนาทะนุง - นาคา 1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ถนนสายนาทะนุง-นาคา 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวกในการสัญจร บริเวณถนนสายหลัก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
2.เพ่ือซ่อมแซมถนนเส้นหลัก งบประมาณ ถนนเส้นหลักได้รับการซ่อมแซม

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า (สายหลัก) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 200,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนสายหลัก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

. หมู่ท่ี 6 ในการสัญจรเดินทาง จ้านวน 2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจร อบต.เมืองลี
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 63 รายการท่ี 1)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 63 รายการท่ี 2)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 63 รายการท่ี 3)

ถนนสายนาคา-น ้าแขว่ง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ผ.02
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4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 200,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในการสัญจร กว้าง 4 ม. ยาว 77 ม. (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

หนา 0.15 ม.(ไม่มีไล่ทาง)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 350,000 350,000 350,000 350,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในการสัญจรเดินทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
งบประมาณ

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

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

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ในการสัญจร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจร อบต.เมืองลี
งบประมาณ

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

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

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ในการสัญจร และระบายน ้าส้าหรับ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจรและการระบายน ้า อบต.เมืองลี

ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน งบประมาณ ถนนเส้นหลัก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 63 รายการท่ี 6)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 63 รายการท่ี 4)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 63 รายการท่ี 5)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบ ผ.02
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7 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 200,000      2 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ในการสัญจรเดินทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างถนน 500,000 500,000 500,000 1 มีการคมนาคมและขนส่งพืชผล กองช่าง
บริเวณเช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7 พืชผลทางการเกษตรท่ีสะดวก จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก อบต.เมืองลี

รวดเร็วมากย่ิงขึ น ระยะทาง 5 กิโลเมตร และรวดเร็ว

8 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างถนนเข้าพื นท่ี 600,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณงาน มีถนนเข้าพื นท่ีการเกษตรท้าให้ กองช่าง
บริเวณเช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7 พืชผลทางการเกษตรท่ีสะดวก การเกษตร ด้าเนินการร่วม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การคมนาคมและขนส่งพืชผล อบต.เมืองลี

รวดเร็วมากย่ิงขึ น ระหว่างหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 7 งบประมาณ ทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว
มากย่ิงขึ น

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 64 รายการท่ี 16)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 63 รายการท่ี 9)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในการสัญจรเดินทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
งบประมาณ

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนเส้นหลัก หมู่ท่ี 2 สะดวกในการสัญจรเดินทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
งบประมาณ

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนเส้นหลัก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 1,960,000      1,960,000      1,960,000      1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนเส้นหลัก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 2,000,000 2,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายนาทะนุง-นาคา-น ้าแขว่ง สะดวกในการสัญจรเดินทาง ถนนเส้นหลักสายนาทะนุง- (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
และป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง นาคา-น ้าแขว่ง งบประมาณ

รวม 11 โครงการ  -  - 4,250,000   4,250,000 6,250,000 6,250,000  -  -  -

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 64 รายการท่ี 19)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 66 รายการท่ี 35)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 68 รายการท่ี 5)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน 150,000       150,000       150,000       10 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ฝ. 5) หมู่ท่ี 1 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถัง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน ฝ.5 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อการ กองช่าง
(ฝ.5) หมู่ท่ี 1 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน ้า ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน 350,000       350,000       350,000       15 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ฝ. ๕)  หมู่ท่ี ๖ เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (ฝ.๕)  จ้านวน 15 ถัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถัง การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน เพ่ือให้มีถังน ้าส้าหรับเก็บน ้า ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน ฝ.5 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีปริมาณน ้าเพียงพอ กองช่าง
(ฝ. ๕) หมู่ท่ี ๖ ท่ีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

3 โครงการสร้างถังเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถังพักน ้า 200,000     1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
พร้อมระบบจ่าย (ขุดบ่อใหม่) มีปริมาณน ้าเพียงพอ พร้อมระบบจ่าย (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
หมู่ท่ี 4 ต่อการอุปโภค บริโภค เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ม.

 สูง 2.4 ม.จ้านวน 4 ถัง

3 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้า เพ่ือมีถังเก็บน ้าให้ประชาชน ก่อสร้างถังเก็บน ้า 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อการ กองช่าง
พร้อมระบบจ่าย หมู่ท่ี 4 มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ พร้อมระบบจ่าย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
1.บริเวณบ้านนาโป่ง การอุปโภค บริโภค 1.บริเวณบ้านนาโป่ง
2.บริเวณบ้านนาคา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ม. 

สูง 2.4 ม.จ้านวน 4 ถัง
2.บริเวณบ้านนาคา

ขนาด 5 ม. คูณ 5 ม. จ้านวน 1 ถัง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 69 รายการท่ี 2)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 70 รายการท่ี 8)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 70 รายการท่ี 10)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

4 โครงการก่อสร้างถังพักน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างถังพักน ้า 400,000       400,000       400,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
  ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างถังพักน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างถังพักน ้า 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
  ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ีอสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม ก่อสร้างซุ้มประตู 100,000       100,000       100,000       5 สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม กองช่าง

เฉลิมพระเกียรติ ทั ง 7 หมู่บ้าน และการส่งเสริมการท่องเท่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ีอสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม ก่อสร้างซุ้มประตู 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน สร้างภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงาม กองช่าง

เฉลิมพระเกียรติ ทั ง 7 หมู่บ้าน และการส่งเสริมการท่องเท่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ อบต.เมืองลี

6 โครงการก่อสร้างส้านักงานกองช่าง เพ่ือบริการประชาชน ก่อสร้างส้านักงาน 866,000       866,000       866,000       1 มีอาคารสถานท่ีอ้านวยความ กองช่าง

อบต.เมืองลี ผู้มาติดต่อและเพ่ือการ กองช่างจ้านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการปฏิบัติงานของ อบต. อบต.เมืองลี

ปฏิบัติงานของ อบต.

6 โครงการก่อสร้างส้านักงานกองช่าง เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับ ก่อสร้างส้านักงาน 900,000 900,000 900,000 900,000 1 มีอาคารสถานท่ีอ้านวยความ กองช่าง

อบต.เมืองลี ประชาชนและหน่วยงาน กองช่างจ้านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ประชาชนและหน่วยงานผู้เข้า อบต.เมืองลี

ผู้เข้ามาติดต่อและเพ่ือความสะดวก มาติดต่องานราชการและเพ่ือ
ในการปฏัติงานของกองช่าง ความสะดวกในการปฏิบัติงาน

7 โครงการก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ ม.5 เพ่ือบริการประชาชน และ ก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ 350,000 350,000 350,000 4 มีห้องน ้าเพ่ือบริการประชาชน กองช่าง
เพ่ือสุขภาวะท่ีดีในชุมชน จ้านวน 4 ห้อง (งบ อบต.เมืองลี) (งบ อบต.เมืองลี) (งบ อบต.เมืองลี) ห้อง และมีสุขภาวะท่ีดีในชุมชน อบต.เมืองลี

7 โครงการก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือบริการประชาชนและนักท่องเท่ียว ก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ 350,000 350,000 350,000 350,000 6 มีห้องน ้าเพ่ือบริการประชาชน กองช่าง
2.เพ่ือสุขภาวะท่ีดีในชุมชน จ้านวน 6 ห้อง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ห้อง และมีสุขภาวะท่ีดีในชุมชน อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 76 รายการท่ี  49)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 78 รายการท่ี 66)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 80 รายการท่ี  77)

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 71 รายการท่ี 21)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าแรงต้่า) เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างส้าหรับพื นท่ี การขยายเขตไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 7 ประชาชนต้าบลเมืองลีสามารถ กองช่าง
ท่ัวต้าบลเมืองลีใช้หลอดไฮโดรเจน สาธารณะท่ัวทั งต้าบลเมืองลี และใช้หลอดไฮโดรเจน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน เดินทางสัญจรในเวลากลางคืน อบต.เมืองลี

ได้อย่างปลอดภัย

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าแรงต้่า) เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างส้าหรับพื นท่ี การขยายเขตไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีความสะดวกและ กองช่าง
ท่ัวต้าบลเมืองลีใช้หลอดไฮโดรเจน/LED สาธารณะท่ัวทั งต้าบลเมืองลี ใช้หลอดไฮโดรเจน/LED (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ปลอดภัยในการเดินทางกลางคืน อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูบริเวณส้านักงาน เพ่ือปรับภูมิทัศน์ อบต.เมืองลี ก่อสร้างซุ้มประตู 250,000 250,000 250,000 1 เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม กองช่าง
อบต.เมืองลี จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

9 โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือแสดงถึงความจงรักษ์ภักดี จัดซื อพร้อมติดตั งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน เพ่ือแสดงถึงความจงรักษ์ภักดี กองช่าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ในสถาบันพระมหากษัตริย์ บริเวณด้านหน้าทางเข้า อบต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ในสถาบันพระมหากษัตริย์ อบต.เมืองลี

10 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือแสดงถึงความจงรักษ์ภักดี ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000 100,000 100,000 1 เพ่ือแสดงถึงความจงรักษ์ภักดี กองช่าง
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 และ ในสถาบันพระมหากษัตริย์ บริเวณด้านหน้าทางเข้า อบต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในสถาบันพระมหากษัตริย์ อบต.เมืองลี
พระบรมราชินีนาถฯ จ้านวน 1 แห่ง

10 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าต้าบลเมืองลี 1.เพ่ือภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ก่อสร้างซุ้มทางเข้าต้าบลเมืองลี 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและรองรับ กองช่าง
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ การท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี อบต.เมืองลี

11 โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณด้านหน้า ศพด. เพ่ือป้องกันแดดและฝน ก่อสร้างหลังคา 50,000 50,000 50,000 1 เพ่ืออ้านวยความสะดวก กองช่าง
บริเวณ ศพด.และเพ่ือความสะดวก จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการปฏิบัติงานของ อบต. อบต.เมืองลี

ในการปฏิบัติงาน

11 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.เพ่ือป้องกันแดดและฝนบริเวณ ศพด. ต่อเติมหลังคาอาคาร ศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันแดดและฝนให้กับ กองช่าง
2.เพ่ือความปลอดภัยของเด็กนักเรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ เด็กนักเรียน ศพด. อบต.เมืองลี

รวม 11 โครงการ  -  - 4,800,000   4,800,000    4,800,000    4,800,000     -  -  -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 80 รายการท่ี 83)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 79 รายการท่ี 73)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 76 รายการท่ี 50)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 76 รายการท่ี 52)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 1.ห้วยหมาก เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 350,000       350,000       350,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
2.อ่างห้วยมะแขว่น หมู่ท่ี 1 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

1 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 1.ห้วยหมาก เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
2.ห้วยมะแขว่น หมู่ท่ี 1 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าทวาย เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าทวาย เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยขี หมู หมู่ท่ี 2 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 300,000       300,000       300,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยขี หมู หมู่ท่ี 2 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยต้นต้อง เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 300,000       300,000       300,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยต้นต้อง เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 72 รายการท่ี 26)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 72 รายการท่ี 28)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 72 รายการท่ี 25)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 72 รายการท่ี 27)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

5 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยน่าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 300,000       300,000       300,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยน่าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

6 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ขนาดเล็ก หมู่ท่ี 6 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

6 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
ขนาดเล็ก หมู่ท่ี 6 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

7 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 300,000       300,000       300,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ล้าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

7 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
ล้าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

8 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าพื นท่ีแก้มลิง เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ พัฒนาแหล่งน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ห้วยน ้าทวาย) หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

8 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าพื นท่ีแก้มลิง เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ พัฒนาแหล่งน ้าพื นท่ีแก้มลิง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ห้วยน ้าทวาย) หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 73 รายการท่ี 31)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 73 รายการท่ี 30)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 73 รายการท่ี 29)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 73 รายการท่ี 32)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

9 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยบั งกลาง เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยบั งกลาง เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

10 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 100,000       100,000       100,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

10 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

11 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยแก้ว หมู่ท่ี 4 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

11 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยแก้ว หมู่ท่ี 4 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

12 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ห้วยรากไม้  หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

12 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ห้วยรากไม้  หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 74 รายการท่ี 36)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 73 รายการท่ี 34)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 73 รายการท่ี 35)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 73 รายการท่ี 33)

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

13 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ล้าน ้าลี  หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

13 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ล้าน ้าลี  หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ห้วยจ้าเต๋ย) หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ห้วยจ้าเต๋ย) หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

15 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า (ห้วยช้างตาย) เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

15 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า (ห้วยช้างตาย) เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ

1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 74 รายการท่ี 37)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 74 รายการท่ี 39)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 74 รายการท่ี 38)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

16 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 200,000       200,000       200,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ห้วยทวาย หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

16 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ห้วยทวาย หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

17 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 300,000       300,000       300,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ห้วยจาวัก หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

17 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ห้วยจาวัก หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

18 โครงการก่อสร่างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 300,000       300,000       300,000       1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ล้าน ้าลี หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

18 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ล้าน ้าลี หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

รวม 18 โครงการ  -  - 90,000,000 90,000,000 90,000,000  -  -  -

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 74 รายการท่ี 40)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 74 รายการท่ี 42)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 74 รายการท่ี 41)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 200,000   1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กล้าน้้าแขว่ง เกษตรของราษฎร ยาว 30 ม.หนา 0.2 ม. (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี
หมู่ท่ี 7  สูง 1.2 ม

1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าล้าน้้าแขว่ง เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ี ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 550,000 550,000 550,000 550,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
หมู่ท่ี 7 การเกษตรของประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

งบประมาณ
รวม 1 โครงการ  -  - 550,000 550,000 550,000 550,000  -  -  -

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.1.พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 89 รายการท่ี 38)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดงานประจ้าปี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ เพ่ืออุดหนุนเงิน 15,000     15,000    15,000     15,000    1 เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว การค้า ส้านักปลัด
และของดีเมืองน่าน จัดให้มีสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้า การจัดงานฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

1 โครงการจัดงานประจ้าปีและของดี เพ่ืออุดหนุนท่ีว่าการอ้าเภอนาหม่ืนส้าหรับ เพ่ืออุดหนุนเงินท่ีว่าการ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนคร้ัง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว การค้า ส้านักปลัด
เมืองน่าน อุดหนุนท่ีว่าการอ้าเภอนาหม่ืน ส่งเสริมการท่องเท่ียว อ.นาหม่ืน อ้าเภอนาหม่ืนเพ่ือการจัดงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามกิจกรรม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

เพ่ือจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ประจ้าปีและของดีเมืองน่าน ท่ีจัด การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
พัฒนาภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์

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

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 97 รายการท่ี 1)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.4.ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงต้าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์

ท่ี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินการตาม พ้ืนท่ีต้าบลมืองลี 30,000 30,000 30,000 1 ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการ ส้านักปลัด
ตามแนวทางพระราชด้าริฯ แนวทางพระราชด้าริ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ ตามแนวทางพระราชด้าริ อบต.เมืองลี

1 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินการศูนย์เรียนรู้ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เกษตร 50,000 50,000 50,000 50,000 ตามจ้านวน ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ส้านักปลัด
ตามแนวทางพระราชด้าริฯ เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชด้าริ ผสมผสานตามแนวทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม สามารถด้าเนินการตามแนวทาง อบต.เมืองลี

พระราชด้าริฯ พระราชด้าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินโครงการ อุดหนุนโครงการหลวง 10,000 30,000 30,000 30,000 1 ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการ ส้านักปลัด
พ้ืนท่ีสูงขยายผลโครงการหลวงในพ้ืนท่ี ของโครงการขยายผลฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ ของโครงการหลวง อบต.เมืองลี
ต้าบลเมืองลี

2 โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนา เพ่ือสนับสนุนและการด้าเนิน สนับสนุนโครงการหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 ตามจ้านวน โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงขยายผล ส้านักปลัด
พ้ืนท่ีสูงขยายผลโครงการหลวงในพ้ืนท่ี โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ ในพ้ืนท่ีต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม โครงการหลวงได้รับการสนับสนุน อบต.เมืองลี
ต้าบลเมืองลี และการด้าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์

3 โครงการขยายผลโครงการ เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินการตาม ขยายผลโครงการ 10,000 30,000 30,000 30,000 1 ส่งเสริม สนับสนุน การด้าเนินการ ส้านักปลัด
ปิดทองหลังพระสืบสาน แนวทางพระราชด้าริ ปิดทองหลังพระฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ ตามโครงการฯ อบต.เมืองลี
แนวพระราชด้าริ บ้านน้้าอูน

3 โครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ เพ่ือสนับสนุนและการด้าเนินการ สนับสนุนการขยายผลโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ตามจ้านวน การขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ส้านักปลัด
สืบสานแนวพระราชด้าริ บ้านน้้าอูน ขยายผลโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ ปิดทองหลังพระฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนการให้เป็นไปตาม อบต.เมืองลี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รวม 3  โครงการ  -  - 150,000 150,000 150,000 150,000  -  -  -

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 102 รายการท่ี 3)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 102 รายการท่ี 2)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.8.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 102 รายการท่ี 1)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประชาชนต าบลเมืองลี 25,000   30,000   30,000   30,000   1 ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ ส านักปลัด
จากโรคพิษสุนัขบ้า ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ด้านสาธารณสุขและปฏิบัติได้ อบต.เมืองลี

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือด าเนินโครงการตามพระปณิธาน ด าเนินโครงการเพ่ือป้องกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 ตามจ านวน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ และแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี อบต.เมืองลี
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน โรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน
วรขัตติยราชนารี

2 โครงการส ารวจสุนัขเพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือประชาชนต าบลเมืองลี ส ารวจสุนัขฯ 4,000 4,000 4,000 2 มีการส ารวจสุนัขและฉีดวัคซีน ส านักปลัด
ม.1-ม.7 ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข อบต.เมืองลี

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 1.เพ่ือประชาชนต าบลเมืองลี ส ารวจสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 10,000 10,000 10,000 ปริมาณงาน มีการส ารวจสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ส านักปลัด
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ท าให้มีข้อมูลในการป้องกันและควบคุม อบต.เมืองลี
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 2.เพ่ือการส ารวจและข้ึนทะเบียนสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 3.เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรค
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ท่ีเกิดจากสัตว์สู่คน
วรขัตติยราชนารี

รวม 2 โครงการ  -  - 30,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 105 รายการท่ี 3)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 106 รายการท่ี 14)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เร่ือง ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 15,000   15,000   15,000   1 ผู้สูงอายุน าความรู้ไปใช้ อบต.เมืองลี
กับผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในชีวิตประจ าวันได้

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 1.เพ่ือจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 50,000 50,000 50,000 50,000 ตาม มีการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ านวน ส าหรับส่งเสริม พัฒนาและ
มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ กิจกรรม ให้ความรู้กับผู้สูงอายุต าบลเมืองลี
3.เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

2 โครงการส่งเสริมจิตส านึกรักในการอ่าน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน เด็กนักเรียนต าบลเมืองลี 5,000     10,000   10,000   10,000   1 เด็กนักเรียนน าความรู้ไปใช้ อบต.เมืองลี
ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ในชีวิตประจ าวันได้

2 โครงการส่งเสริมจิตส านึกรักในการอ่าน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และส านึก จัดซ้ือวัสดุสารนิเทศ วัสดุอุปกรณ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ตาม เด็กนักเรียน ศพด. เด็กนักเรียน กองการศึกษา
รักการอ่านให้กับประชาชน ส่ือฯการเรียนและการอ่านส าหรับ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ านวน โรงเรียนในพ้ืนท่ีและประชาชน อบต.เมืองลี
ต าบลเมืองลีทุกช่วงวัย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ทุกช่วงวัยให้ความส าคัญกับการอ่าน

นักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ี ได้รับความรู้จากการอ่านและ
และประชาชนทุกช่วงวัย การเรียนรู้มากย่ิงข้ึน

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

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 109 รายการท่ี 4)

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 109 รายการท่ี 5)

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๓.๔ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดการแข่งขันกีฬา 50,000   50,000   50,000   50,000   1 ประชาชนสนใจการออกก าลังกาย กองการศึกษา
ต าบลเมืองลี (แข่งขันกีฬาประจ าปี) ยาเสพติด จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง แทนการใช้ยาเสพติด อบต.เมืองลี

1 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลเมืองลี 1.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดการแข่งขันกีฬา 70,000 70,000 70,000 70,000 ตามจ านวน ประชาชนต าบลเมืองลีให้ความ กองการศึกษา
ต้านภัยยาเสพติด ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ประจ าปีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม ส าคัญกับการออกก าลังกาย อบต.เมืองลี

2.เพ่ือจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพ่ือสุขภาพแข็งแรง 
ประจ าปีต าบลเมืองลี ห่างไกลยาเสพติด

รวม 1  โครงการ  -  - 70,000   70,000   70,000   70,000    -  -  -

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 110 รายการท่ี 3)

3.5 สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000   10,000   10,000   1 ประชาชนได้ทราบถึงประเพณี กองการศึกษา
ต าบลเมืองลี วัฒนธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง วัฒนธรรมของต าบลเมืองลี อบต.เมืองลี

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงาน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมประเพณี สนับสนุนประเพณี 30,000 30,000 30,000 ตามจ านวน มีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ศาสนา วัฒนธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

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

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 116 รายการท่ี 18)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๔.๑ อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สนับสนุน  ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก าจัดขยะในชุมชน คัดแยกขยะ เพ่ือคัดแยก ลด และก าจัดขยะในพ้ืนท่ี ด าเนินการก าจัดขยะ 50,000 50,000 50,000 7 สามารถลดและแก้ไขปัญหาขยะ สวพส.น้ าแขว่ง
และติดต้ังถังขยะภายในหมู่บ้าน ต าบลเมืองลี จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ภายในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี และอบต.เมืองลี
ม.1-ม.7 

1 โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน เพ่ือคัดแยกขยะ ลดการท้ิงขยะ ด าเนินการ 70,000 70,000 70,000 7 สามารถลดและแก้ไขปัญหาขยะ สวพส.น้ าแขว่ง
และก าจัดขยะในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ภายในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลีได้อย่าง และอบต.เมืองลี

มีประสิทธิภาพ
รวม 1 โครงการ  -  - 70,000 70,000 70,000  -  -

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 120 รายการท่ี 10)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

๕.๑ ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างจิตส านึก  ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีต้นน้ า ฝายชะลอน้ า

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือใช้แผนเป็นกรอบและ แผนพัฒนา อปท. 30,000       30,000       30,000       ร้อยละ อบต.เมืองลีได้มีแผนพัฒนา ส านักปลัด
แนวทางในการบริหารจัดการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 80 ท้องถ่ิน อบต.เมืองลี

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนอ่ืนๆ 1.เพ่ือใช้แผนเป็นกรอบและ แผนพัฒนาท้องถ่ิน 50,000 50,000 50,000 ตามจ านวน อบต.เมืองลี มีแผนพัฒนาและ ส านักปลัด
ท่ีอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครอง แนวทางในการบริหารจัดการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม แผนอ่ืนๆ ส าหรับการแนวทาง อบต.เมืองลี
ส่วนท้องถ่ิน 2.เพ่ือให้แผนเป็นกรอบในการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงฯ การบริหารจัดการ การพัฒนา

จัดท างบประมาณและแนวทาง แผนปฏิบัติการจิตอาสา วปร.904 การก าหนดแนวทางจัดท างบฯ
ในการพัฒนาท้องถ่ิน แผนด าเนินงานและแผนอ่ืนๆ และการให้บริการประชาชน

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

2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 20,000 20,000 20,000 ตามจ านวน ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม ส านักปลัด
จริยธรรมและประชาธิปไตย และประชาธิปไตย และประชาธิปไตย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม จริยธรรมและตระหนักใน อบต.เมืองลี

การปกครองแบบประชาธิปไตย
มากย่ิงข้ึน

3 โครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์ เพ่ือจัดให้มีการประชาคมในการ ประชาชน ต.เมืองลี 15,000        15,000       15,000       15,000       1 ประชาชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พิจารณาเร่ืองต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

3 โครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์ เพ่ือจัดให้มีการประชาคมในการ ประชาชน ต.เมืองลี 20,000 20,000 20,000 ตามจ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พิจารณาเร่ืองต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 125 รายการท่ี 5)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 125 รายการท่ี 3)

๖.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 125 รายการท่ี 4)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

4 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและ ส.อบต. เพ่ือจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร จัดการเลือกต้ัง ผู้บริหาร 80,000       80,000       80,000       ตาม ผู้บริหารและส.อบต. อบต.เมืองลี
และ ส.อบต. และ ส.อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ก าหนด

4 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพ่ือจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร จัดการเลือกต้ัง ผู้บริหาร 400,000 400,000 400,000 400,000 ตามกฎหมาย มีผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน อบต.เมืองลี
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ก าหนด ท่ีเข้ามาบริหารและพัฒนาท้องถ่ิน

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้น าในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม 20,000       20,000       20,000       1 เกิดความสามัคคีในการท างาน ส านักปลัด
ต าบลเมืองลี ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน จ านวน 1 คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ร่วมกันของผู้น าในพ้ืนท่ี อบต.เมืองลี

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการบูรณาการ เพ่ืออบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะ จัดการฝึกอบรมให้กับผู้น า 30,000 30,000 30,000 ตามจ านวน ผู้น าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ส านักปลัด
การท างานในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ในการปฏิบัติงาน ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม มีความรู้และทักษะในการ อบต.เมืองลี

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีมากย่ิงข้ึน
รวม 5  โครงการ  -  - 400,000      520,000 520,000 520,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา
๖.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 125 รายการท่ี 7)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 126 รายการท่ี 10)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 ระบบผลิตน้ าประปาป็อกแทงค์ เพ่ือการผลิตน้ าประปาส าหรับ จัดซ้ือระบบผลิตน้ าประปา 23,100,000 23,100,000 23,100,000 7 ประชาชนต าบลเมืองลีมีระบบ กองช่าง
(POG TANKS) รหัส นวัตกรรมส านักงบฯ การอุปโภค บริโภค ป็อกแทงค์ขนาดกลาง M (งบส านักงบฯ) (งบส านักงบฯ) (งบส านักงบฯ) ระบบ น้ าประปาท่ีสะอาด ส าหรับ อบต.เมืองลี
01020003 ในหมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประจ าหมู่บ้าน  1 ระบบรองรับ 51-120 ครัวเรือน การอุปโภค บริโภค

ก าลังการผลิต 7 ลบม./ช่ัวโมง
จ านวนท้ังส้ิน 7 ระบบ

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพ่ือการผลิตน้ าประปาส าหรับ ก่อสร้าง/จัดซ้ือระบบน้ าประปา 23,100,000 23,100,000 23,100,000 23,100,000 7 ประชาชนต าบลเมืองลีมีระบบ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 7 การอุปโภค บริโภค ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7 ระบบ (งบส านักงบฯ) (งบส านักงบฯ) (งบส านักงบฯ) (งบส านักงบฯ) ระบบ น้ าประปาท่ีสะอาด ส าหรับ อบต.เมืองลี

การอุปโภค บริโภค

รวม 1 โครงการ  -  - 23,100,000 23,100,000 23,100,000 23,100,000  -  -  -

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
 ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 135 รายการท่ี 56)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพส าหรับประชาชน เพ่ือส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชน ฝึกอบรมให้กับประชาชนต าบลเมืองลี 20,000 20,000 20,000 ตามจ านวน ประชาชนต าบลเมืองลี มีทักษะ ส านักปลัด
(ฝึกอาชีพ) ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม ในการประกอบอาชีพมากย่ิงข้ึน อบต.เมืองลี

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น าสตรี ฝึกอบรม 10,000        20,000       20,000       20,000       1 กลุ่มสตรีได้รับการฝึกอบรม ส านักปลัด
กลุ่มผู้น าสตรีต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง และเพ่ิมศักยภาพ อบต.เมืองลี

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลเมืองลี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลเมืองลี จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี 30,000 30,000 30,000 30,000 ตามจ านวน กลุ่มสตรีได้รับการฝึกอบรม ส านักปลัด
ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม และเพ่ิมศักยภาพมากย่ิงข้ึน อบต.เมืองลี
และทักษะอ่ืนๆท่ีเกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันมากย่ิงข้ึน

รวม 2  โครงการ  -  - 30,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 136 รายการท่ี 1)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 136 รายการท่ี 2)

6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02



จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๑.๑.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและท่ัวถึง 10 4,250,000 10 4,250,000 11 6,250,000 11 6,250,000 42 21,000,000
๑.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 11 4,800,000 29 94,800,000 29 94,800,000 29 94,800,000 98 289,200,000

รวม 21 9,050,000 39 99,050,000 40 101,050,000 40 101,050,000 140 310,200,000
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๑.พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 1 550,000 1 550,000 1 550,000 1 550,000 4 2,200,000
2.4.ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงต้าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000
2.8.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 12 600,000

รวม 5 720,000 5 720,000 5 720,000 5 720,000 20 2,880,000
๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 1 30,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 7 150,000
๓.๔.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้  2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000
     คู่คุณธรรม และจริยธรรม
3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 4 280,000

รวม 4 170,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 19 710,000
๔) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนะธรรม จำรีตประเพณี 

และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
๔.๑.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม    จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรเปล่ียนแปลง แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 รวม  5  ปีปี  ๒๕๖4 ปี  ๒๕๖5

แบบ ผ.01



จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงำน  
๕.๑.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000
     จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพื นท่ีต้นน ้า 
     ฝายชะลอน ้า

รวม 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000
๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 1 400,000 5 520,000 5 520,000 5 520,000 15 1,560,000
6.5.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงาน 1 23,100,000 1 23,100,000 1 23,100,000 1 23,100,000 4 92,400,000
     ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน 1 30,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 7 180,000
     องค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน

รวม 3 23,530,000 8 23,670,000 8 23,670,000 8 23,670,000 27 94,540,000
รวมทั งสิ น 33 33,470,000 59 123,720,000 60 125,720,000 60 125,720,000 212 408,630,000

ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรเปล่ียนแปลง แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

รวม  5  ปีปี  ๒๕๖4 ปี  ๒๕๖5
ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕61

แบบ ผ.01



 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือลดการส าเนาเอกสาร อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 1,400 1,400 1,400 ส านักปลัด

และการลงทะเบียนอ่ืนๆ มาตรฐาน ISO/IEC 7816 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
4.8 MHz จ านวน 2 เคร่ือง

1,400 1,400 1,400 1,400รวม

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
 ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่ี วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ.03


