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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
อ าเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 



 

ค ำน ำ 
 

  การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งต่อการบริหาร แผนจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงเป้าหมาย
ขององค์กรและยังระบุถึงวิธีที่บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ สร้างความเจริญ
ให้เกิดแก่ชุมชนในชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง จึงจ าเป็นต้องมีแผนและใช้แผน     
เป็นเครื่องมือในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี จึงได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
โดยยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)                
พ.ศ.๒๕61 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น         
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ     
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 และนโยบายรัฐบาล นั้น 

          การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี   ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีสามารถด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้                
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประหยัดทั้งเวลา งบประมาณ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
โดยส่วนรวม และในโอกาสนี้ขอขอบคุณประชาคมระดับหมู่บ้าน ประชาคมระดับต าบล คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                              
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน  ที่สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1.ด้านกายภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริการส่วนต าบลเมื่อวันที่  
๑๔ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 
๑.๑.ที่ตั้งของต าบลเมืองล ี

 ต าบลเมืองลี   เป็นต าบลหนึ่งที่อยู่ในอ าเภอนาหมื่น   ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดน่านส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี  ตั้งอยู่ที่  ๖6หมู่ที่  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 ยล ะ  ๙ ๕ .๙ ๕ 

จะมีที่ ราบเฉพาะบริเวณที่อยู่อาศัย  และพ้ืนที่ เกษตรกรรมบางส่วน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นลักษณะสูงชัน  
( Steep  Land ) ซึ่งไม่เหมาะกับการเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ลาด ( Slop Land ) ซึ่งมีประมาณ ๓%  
ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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 1.3.ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณ ะภูมิ อากาศของ พ้ืนที่ ต าบล เมื องลี  อ า เภอนาหมื่ น   จั งหวัดน่ าน  มีความแตกต่ างกัน                   
ของฤดูกาลโดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม                       
ตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชุ่มชื้นมาสู่ภูมิภาค ท าให้มีผลตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  
ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาค  
ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 
ท าให้มีสภาพอากาศร้อน 
          นอกจากนี้ พ้ืนที่ ต าบลเมืองลี   ยั งมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เป็นหุบเขาและภู เขาสูงชันมาก  
ทิวเขาวางตัวในแนวเหนือใต้ ท าให้บริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงที่แผ่มาจากประเทศจีน  
ในฤดูหนาว ได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ท าให้เสมือนก าแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศ
ตะวันออก รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกต่างกันมาก และยังมีระดับความสูง
เห นื อ ระดั บ น้ าท ะ เล  จ ากปั จ จั ย ทั้ งห ล าย เห ล่ านี้  ใน ต อน กล างวั น  ถู ก อิ ท ธิ พ ลขอ งแส งแด ด เผ า  
ท าให้อุณหภูมิร้อนมาก และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา ท าให้อากาศเย็น             
ในตอนกลางคืน  

 
1.4.ลักษณะของดิน 
ทรัพยากรดิน 

 ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินภูเขาตามสภาพของพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาสูง ดินตื้นมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
เนื่องมาจากการกัดกร่อนหรือมีหญ้าคาหรือวัชพืชอ่ืนๆขึ้นปกคลุมหนาแน่น มักมีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน     
ไม่เหมาะสมต่อการท าเกษตรเท่าที่ควร 

 
 1.5.ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าต าบลเมืองลี 
  -  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 ดังนี้ 

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

          -  พ้ืนที่ท าการเกษตร      จ านวน     ๑๒,๗๗๔   ไร่ 

 1.7.เนื้อที่โดยประมาณ 

ต าบลเมืองลี มีเนื้อที่โดยประมาณ   ๗๕ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๖,๕๐๐๐ ไร่ 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1.เขตการปกครอง (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 

      2.2.การเลือกตั้ง  
  ตามค าสั่ง คสช.ที่ 1/2557 มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  1.นายวิชิต   บัตริยะ  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
  2.นายมนัส   ถาธิ  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
  3.นายสมศักดิ์   ศรีแก้ว  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
  4.นายวิภูชาญ   ขันค า  ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  นายสุขสันต์ ฐานะ  ต าแหน่ง ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม  ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
นางวาสนา  จันอูน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.1 
นางภิญญาดาธิป่าหนาด  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.2 
นายเทียบ  ธนภัคพลชัย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.3 
นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.3 
นายจารีนทร์  ใจหลวงค า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.4 
นายประยูร  ใจเปี้ย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.5 
นายบูรพา  มาละโส  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.5 
นายจ าเนียร  มาอ่ิน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.6 
นายศิริโชค  นวลแขว่ง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.6 
นายเจียมศักดิ์   ปัญญาเปี้ยว ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.7 
นายเพลิน  กิจสะอาด  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีม.7 
 

 ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยระเบียบ/กฎหมาย 
นายวีระ  เขื่อนค า  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
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3.ประชากร 

 3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) 

(ข้อมูลตามระบบสถิตทางการทะเบียน ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2559 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี มีจ านวน ๗ หมู่บ้าน  531 ครัวเรือน   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 
๑ บ้านน้ าอูน 98 198 ๑71 369 
๒ บ้านป่าซาง 65 114 112 ๒26 
๓ บ้านนาหมอ ๙2 ๑93 197 ๓90 
๔ บ้านนาคา ๑๐5 201 ๑73 ๓74 
๕ บ้านวังน้ าเย็น 44 80 ๘4 ๑64 
๖ บ้านน้ าแขว่ง 86 180 ๑75 ๓55 
๗ บ้านนาม่วง 41 79 68 147 
 รวม 531 1,045 980 2,025 

(ข้อมูลตามระบบสถิตทางการทะเบียน ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2560 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี มีจ านวน ๗ หมู่บ้าน  534 ครัวเรือน   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 
๑ บ้านน้ าอูน 98 195 ๑67 362 
๒ บ้านป่าซาง 66 112 110 ๒22 
๓ บ้านนาหมอ 93 ๑87 198 ๓85 
๔ บ้านนาคา ๑๐6 194 ๑75 ๓69 
๕ บ้านวังน้ าเย็น 44 83 ๘3 ๑66 
๖ บ้านน้ าแขว่ง 86 177 ๑71 ๓48 
๗ บ้านนาม่วง 41 77 64 141 
 รวม 534 1,025 968 1,993 

(ข้อมูลตามระบบสถิตทางการทะเบียน ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2561 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี มีจ านวน ๗ หมู่บ้าน  514 ครัวเรือน   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 
๑ บ้านน้ าอูน 91 198 ๑68 366 
๒ บ้านป่าซาง 52 110 110 ๒20 
๓ บ้านนาหมอ ๙8 ๑85 200 ๓85 
๔ บ้านนาคา ๑๐4 199 ๑80 ๓79 
๕ บ้านวังน้ าเย็น 40 78 ๘1 ๑59 
๖ บ้านน้ าแขว่ง 88 174 ๑74 ๓48 
๗ บ้านนาม่วง 41 79 65 144 
 รวม 514 1,023 978 2,001 

 
 



๕ 
 

3.2.ช่วงอายุและจ านวนประชากร ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) 

(ข้อมูลตามระบบสถิตทางการทะเบียน ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2559 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 1,045 980 2,025 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
-ผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1,044 980 2,024 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0 0 0 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 1 0 1 
 
 แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)  

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า1ปี 5 7 12 1 ปี 12 7 19 

2 ปี 14 14 28 3 ปี 6 9 15 
4 ปี 7 10 17 5 ปี 8 7 15 
6 ปี 7 7 14 7 ปี 15 6 21 
8 ปี 7 9 16 9 ปี 14 8 22 

10 ปี 7 10 17 11 ปี 16 11 27 
12 ปี 14 13 27 13 ปี 11 14 25 
14 ปี 9 8 17 15 ปี 12 15 27 
16 ปี 14 7 21 17 ปี 16 15 31 
18 ปี  16 19 35 19 ปี 14 10 24 
20 ป ี 19 11 30 21 ปี 15 24 39 
22 ป ี 15 17 32 23 ปี 14 15 29 
24 ป ี 15 14 29 25 ปี 12 12 24 
26 ปี 25 16 41 27 ปี 10 11 21 
28 ปี 15 4 19 29 ปี 7 8 15 
30 ป ี 13 15 28 31 ปี 11 11 22 
32 ป ี 16 14 30 33 ปี 16 17 33 
34 ป ี 13 10 23 35 ปี 12 11 23 
36 ป ี 24 16 40 37 ปี 30 13 43 
38 ป ี 25 23 48 39 ปี 13 11 24 
40 ป ี 15 17 32 41 ปี 23 19 42 
42 ป ี 20 28 48 43 ปี 19 22 41 
44 ป ี 22 15 37 45 ปี 21 15 36 
46 ปี  18 15 33 47 ปี 17 15 32 
48 ป ี 15 17 32 49 ปี 13 19 32 
50 ป ี 24 18 42 51 ปี 15 12 27 



๖ 
 

52 ป ี 17 10 27 53 ปี 11 9 20 
54 ปี  13 26 39 55 ปี 12 14 26 
56 ป ี 13 22 35 57 ปี 14 13 27 
58 ป ี 18 18 36 59 ปี 9 9 18 
60 ป ี 15 7 22 61 ปี 17 18 35 
62 ป ี 14 13 27 63 ปี 8 15 23 
64 ป ี 11 10 21 65 ปี 11 5 16 
66 ป ี 7 9 16 67 ปี 14 7 21 
68 ป ี 3 6 9 69 ปี 13 6 19 
70 ป ี 5 2 7 71 ปี 4 4 8 
72 ป ี 2 6 8 73 ปี 2 8 10 
74 ป ี 5 5 10 75 ปี 5 3 8 
76 ป ี 6 7 13 77 ปี 4 7 11 
78 ป ี 4 8 12 79 ปี 1 0 1 
80 ป ี 1 2 3 81 ปี 2 6 5 
82 ป ี 3 3 6 83 ปี 3 4 7 
84 ป ี 1 1 2 85 ปี 3 2 5 
86 ป ี 2 4 6 87 ปี 1 3 4 
88 ป ี 4 0 4 89 ปี 0 0 0 
90 ป ี 0 0 0 91 ปี 0 0 0 
92 ป ี 0 0 0 93 ป ี 0 0 0 
94 ป ี 0 0 0 95 ป ี 0 0 0 
96 ป ี 0 0 0 97 ป ี 0 0 0 
98 ป ี 0 0 0 99 ป ี 0 0 0 
100 ปี 0 0 0 มากกว่า 

100 ปี 
0 0 0 

 

(ข้อมูลตามระบบสถิตทางการทะเบียน ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2560 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 1,025 968 1,993 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
-ผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1,025 968 1,993 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0 0 0 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 0 0 0 
 
 
 



๗ 
 

 แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)  
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า1ปี 5 5 10 1 ปี 4 7 11 
2 ปี 11 7 18 3 ปี 14 13 27 
4 ปี 6 8 14 5 ปี 7 9 16 
6 ปี 8 6 14 7 ป ี 7 7 14 
8 ปี 14 6 20 9 ปี 7 8 15 

10 ปี 14 8 22 11 ปี 7 9 16 
12 ปี 15 11 26 13 ปี 14 12 26 
14 ปี 11 14 25 15 ปี 19 8 14 
16 ปี 12 13 25 17 ป ี 14 7 21 
18 ปี  16 15 31 19 ปี 16 19 35 
20 ป ี 14 10 24 21 ปี 15 10 25 
22 ป ี 15 23 38 23 ป ี 15 17 32 
24 ป ี 15 15 30 25 ป ี 14 13 27 
26 ปี 11 11 22 27 ป ี 23 15 38 
28 ปี 10 11 21 29 ป ี 15 4 19 
30 ป ี 6 8 14 31 ปี 13 15 28 
32 ป ี 11 12 23 33 ป ี 16 14 30 
34 ป ี 16 16 32 35 ป ี 13 10 23 
36 ป ี 13 11 24 37 ป ี 23 15 38 
38 ป ี 29 13 42 39 ป ี 23 22 45 
40 ป ี 14 11 25 41 ปี 15 17 32 
42 ป ี 23 18 41 43 ปี 20 28 48 
44 ป ี 19 23 42 45 ป ี 21 15 36 
46 ปี  20 15 35 47 ป ี 18 17 35 
48 ป ี 16 15 31 49 ป ี 14 17 31 
50 ป ี 12 19 31 51 ปี 22 19 41 
52 ป ี 15 12 27 53 ป ี 18 10 28 
54 ปี  11 9 20 55 ป ี 13 26 39 
56 ป ี 12 14 26 57 ป ี 13 22 35 
58 ป ี 13 13 26 59 ป ี 19 18 37 
60 ป ี 9 9 18 61 ปี 15 7 22 
62 ป ี 17 18 35 63 ป ี 14 12 26 
64 ป ี 8 15 23 65 ป ี 11 10 21 
66 ป ี 11 5 16 67 ป ี 7 9 16 
68 ป ี 14 7 21 69 ป ี 3 6 9 
70 ป ี 13 6 19 71 ป ี 5 2 7 
72 ป ี 4 4 8 73 ป ี 2 5 7 
74 ป ี 1 8 9 75 ป ี 5 5 10 



๘ 
 

76 ป ี 5 3 8 77 ป ี 6 7 13 
78 ป ี 4 6 10 79 ป ี 4 8 12 
80 ป ี 1 0 1 81 ปี 1 2 3 
82 ป ี 1 3 4 83 ป ี 3 3 6 
84 ป ี 2 3 5 85 ป ี 1 1 2 
86 ป ี 3 2 5 87 ป ี 1 4 5 
88 ป ี 1 3 4 89 ป ี 4 0 4 
90 ป ี 0 0 0 91 ปี 0 0 0 
92 ป ี 0 0 0 93 ป ี 0 0 0 
94 ป ี 0 0 0 95 ป ี 0 0 0 
96 ป ี 0 0 0 97 ป ี 0 0 0 
98 ปี 0 0 0 99 ป ี 0 0 0 
100 ปี 0 0 0 มากกว่า 

100 ปี 
0 0 0 

 

(ข้อมูลตามระบบสถิตทางการทะเบียน ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2561 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 1,023 978 2,001 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
-ผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1,023 978 2,001 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0 0 0 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 0 0 0 
 
 แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)  

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า1ปี 8 6 14 1 ปี 5 7 12 

2 ปี 3 8 11 3 ปี 11 8 19 
4 ปี 14 14 28 5 ปี 6 9 15 
6 ปี 8 9 17 7 ป ี 8 6 14 
8 ปี 7 9 16 9 ปี 14 6 20 

10 ปี 7 9 16 11 ปี 13 8 21 
12 ปี 7 9 16 13 ปี 15 11 26 
14 ปี 12 12 24 15 ปี 11 14 25 
16 ปี 10 8 18 17 ป ี 12 14 26 
18 ปี  14 7 21 19 ปี 17 14 31 
20 ป ี 16 19 35 21 ปี 8 11 19 
22 ป ี 17 9 26 23 ป ี 14 22 36 



๙ 
 

24 ป ี 14 17 31 25 ป ี 15 14 29 
26 ปี 15 13 28 27 ป ี 11 11 22 
28 ปี 22 15 27 29 ป ี 10 11 21 
30 ป ี 15 3 18 31 ปี 6 7 13 
32 ป ี 10 14 24 33 ป ี 12 12 24 
34 ป ี 16 13 29 35 ป ี 16 16 32 
36 ป ี 14 10 24 37 ป ี 15 12 27 
38 ป ี 24 15 39 39 ป ี 29 13 42 
40 ป ี 25 23 48 41 ปี 14 11 25 
42 ป ี 14 18 32 43 ป ี 23 18 41 
44 ป ี 21 27 48 45 ป ี 19 23 42 
46 ปี  22 15 37 47 ป ี 20 16 36 
48 ป ี 18 17 35 49 ป ี 16 15 31 
50 ป ี 16 17 33 51 ปี 12 19 31 
52 ป ี 21 18 39 53 ป ี 15 13 28 
54 ปี  18 12 30 55 ป ี 11 8 19 
56 ป ี 13 26 39 57 ป ี 12 14 26 
58 ป ี 13 22 35 59 ป ี 14 13 27 
60 ป ี 19 19 38 61 ปี 9 9 18 
62 ป ี 15 7 22 63 ป ี 18 18 36 
64 ป ี 14 12 26 65 ป ี 8 15 23 
66 ป ี 11 10 21 67 ป ี 11 5 16 
68 ป ี 7 8 15 69 ป ี 14 7 21 
70 ป ี 2 6 8 71 ป ี 11 6 17 
72 ป ี 5 2 7 73 ป ี 4 4 8 
74 ป ี 2 5 7 75 ป ี 1 8 9 
76 ป ี 5 5 10 77 ป ี 4 3 7 
78 ป ี 6 7 13 79 ป ี 3 5 8 
80 ป ี 4 8 12 81 ปี 1 0 1 
82 ป ี 1 2 3 83 ป ี 1 3 4 
84 ป ี 2 3 5 85 ป ี 2 2 4 
86 ป ี 0 1 1 87 ป ี 1 2 3 
88 ป ี 1 3 4 89 ป ี 0 3 3 
90 ป ี 3 0 3 91 ปี 0 0 0 
92 ป ี 0 0 0 93 ป ี 0 0 0 
94 ปี 0 0 0 95 ป ี 0 0 0 
96 ป ี 0 0 0 97 ป ี 0 0 0 
98 ป ี 0 0 0 99 ป ี 0 0 0 
100 ปี 0 0 0 มากกว่า 

100 ปี 
0 0 0 



๑๐ 
 

4.สภาพทางสังคม 
     4.๑.การศึกษามีสถานศึกษาในพื้นที่ต าบลเมืองลี  แบ่งออกเป็นระดับ ปฐมวัย  และประถมศึกษาดังนี้ 

 ระดับปฐมวัย  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี 
      มีจ านวนเด็กเล็กทั้งหมด 28   คน     

       เพศชาย 12 คน     เพศหญิง 16 คน 
 

 ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทั้งหมด  ๓ แห่ง 
 -     โรงเรียนบ้านน้ าอูน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น      22   คน   
 -     โรงเรียนอนุบาลเมืองลี มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น      45   คน 
 -     โรงเรียนบ้านนาคา    มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น      55   คน   
        รวม     122   คน 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลเมืองลี จ านวน ๑ แห่ง 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน       0   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    49 คน 
          ๕. อัตราการมีและใช้ส้วมราด                                       ร้อยละ   ๑๐๐ 
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 
 
 
     4.4.ยาเสพติด 
 - 

4.5.การสังคมสงเคราะห์  สถาบันและองค์กรทางศาสนาต าบลเมืองลี   มีวัด   ทั้งสิ้น   3   แห่ง   
         ๑.  วัดบ้านน้ าอูนตั้งอยู่หมู่ที่ 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 านักสงฆ์บ้านน้ าแขว่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  6  (บ้านน้ าแขว่ง) 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.๑  การคมนาคม 
       การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลและอ าเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบล                
และหมู่บ้าน 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 สายบ้านนาคา – 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     18.30กิโลเมตร 
        -  ถนนลาดยาง        จ านวน          ๒ สาย ระยะทาง    ๑๐.๘๐๐กิโลเมตร 

5.2  การไฟฟ้า 
   จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   มีจ านวน            ๗  หมู่บ้าน 
   จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า      มีจ านวน    ๒,๐04   คน 
5.3  การประปา 
       -  ประปาภูเขา จ านวน   ๘   แห่ง 

5.4  โทรศัพท์ / การโทรคมนาคม 
   - ระบบอินเตอร์เน็ตต าบล  (ใช้ระบบ AIS )   จ านวน  ๑  เครือข่าย 
   -  โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ AIS DTAC และ  TRUE             จ านวน  3  เครือขา่ย 
       -  ระบบอินเตอร์เน็ตประชารัฐ     จ านวน  1  เครือข่าย 
 

5.5  ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข (หน่วยย่อยของไปรษณีย์ อ.นาหมื่น ) จ านวน  ๑ แห่ง   
 

6.ระบบทางเศรษฐกิจ 
6.1.ด้านการเกษตร 

พืชเศรษฐกิจ 
๑. ข้าว 
๒. ข้าวโพด 
๓. มะแข่น (ภาษากลาง เรียกว่า  ก าจัด) 
๔. ถั่วเหลือง 
๕. มะตาว  (ภาษากลาง เรียกว่า ลูกชิด) 
๖. เงาะ 
๗. ลิ้นจี่ 
8.ยางพารา 
9.ทุเรียน 
10.องุ่นไร้เมล็ด 
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      6.2. ด้านการประมง 
                         - ไม่มี 

 6.3. ด้านการปศุสัตว์ 
         - เลี้ยงสัตว์                                                       ๑๕๑    ครัวเรือน 

       6.4.การบริการ 
หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 
    - ร้านค้าชุมชน                                                 2 แห่ง 
    - ปั๊มน้ ามัน  (ปั๊มหลอด )                                      3  แห่ง 
    - โรงสี                                                          8   แห่ง 
    - ร้านซ่อมรถ                                                   2   แห่ง 
    - ร้านค้า  ( ขายของช า )                                   20   แห่ง 
    - ร้านตัดผม       2      แห่ง 
    - ร้านขายอาหาร                                               6   แห่ง 
    - โรงกลั่นสุราชุมชน                                            3   แห่ง 
    - เขียงหมู       2   แห่ง 
    - ผลิตบล็อกชุมชน      1   แห่ง 

 6.5.ด้านการท่องเที่ยว 
  เนื่องจากต าบลเมืองลี  มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้จึงสมบูรณ์      
ด้วยแหล่งธรรมชาติมากมาย เช่น น้ าตก ภูเขา แม่น้ า ล าธาร ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้านท่องเที่ยวของต าบลเมืองลี        
มีมากมายหลายประเภท และมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาต่อไป  โดยทรัพยากรด้านท่องเที่ยวที่ส าคัญ  สามารถสรุปได้
ดังนี้       
  ๑. น้ าตกตาดหมอก  อยู่อาณาเขตบ้านน้ าอูนหมู่ที่  ๑ ห่างจากตัวหมู่บ้านน้ าอูนประมาณ   
๒  กิโลเมตร  น้ าตกสูงประมาณ  ๕๐  เมตร น้ าตกลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆบริเวณน้ าตกมีป่าไม้ทึบ      
ท าให้เกิดหมอกปกคลุมตลอดปี  เป็นที่มาของชื่อน้ าตกตาดหมอกเมื่อขึ้นไปยังชั้นสู งสุดสามารถมองลงมา            
เห็นทิวทัศน์ของต าบลเมืองลี  และต าบลปิงหลวงโดยทั่วถึง 
  ๒. น้ าตกวังเขียว  อยู่อาณาเขตบ้านน้ าอูน  หมู่ที่ ๑ อยู่ระหว่างทางไปน้ าตกตาดหมอกลักษณะ
เป็นบริเวณกว้างมีหินขนาดใหญ่เป็นหน้าผา  น้ าตกไหลผ่านซอกหินแคบ ๆ น้ ามีความลึกประมาณ ๓ เมตร   
มีหน้าผาส าหรับกระโดดน้ าเล่น 
  ๓.  น้ าตกวังมน  อยู่อาณาเขตบ้านน้ าอูนหมู่ที่ ๑  ถัดจากน้ าตกวังเขียวไปอีก  ๒๐๐  เมตร   
มีบริเวณกว้างขวาง และร่มรื่น 
  ๔. น้ าตกนางกวัก ระยะทางอยู่ห่างจากหมู่บ้านนาหมอ  หมู่ที่  ๓  ประมาณ   ๑  กิโลเมตร          
มีลักษณะน้ าตกเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันลงมาสูงประมาณ   ๓๐  เมตร  ไหลจากล าห้วยนางกวักตกลงมากระทบดาดหิน
เบื้องล่างท าให้เกิดทัศนีย์ภาพที่สวยงาม สามารถเดินทางเข้าไปชมน้ าตกได้อย่างสะดวก   

๕. น้ าตกวังพระง่าง  อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ าเย็น  หมู่ที่  ๕ อยู่ห่ างจาก  อบต.เมืองลี   ประมาณ               
๘  กิโลเมตร   ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าลี   มีน้ าตกจากหน้าผาจ านวนหลายชั้น  เป็นเขตอนุรักษ์สงวนพันธุ์ปลา      
ของหมู่บ้านวังน้ าเย็น  มีป่าอุดมสมบูรณ์  ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนลักษณะน้ าตกเป็นแอ่งน้ ากว้าง  
สามารถเล่นน้ าได้  มีปลาหลายชนิด  
  ๖.น้ าตกวังปากประตู  อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ าเย็นหมู่ที่ ๕  น้ าตกมีหลายชั้นและเป็นบริเวณ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าหายาก  น้ าใสสามารถมองเห็นตัวปลา 
  ๗. น้ าตกวังน้ าฮาก อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ าเย็น หมู่ที่  ๕  สภาพพ้ืนป่าอุดมสมบูรณ์น้ าตกสูง
ประมาณ  ๖๐  เมตร  ทิวทัศน์สวยงาม 
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  ๘. น้ าตกลีขวาง  ทางแยกก่อนถึงน้ าตกวังปากประตู  ๑.๕  เมตร  น้ าตกสูงและมีหลายชั้น                   
มีโขดหินใหญ่เป็นผาสูงชัน เป็นแหล่งอาศัยของปลาหายาก  เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  ๙. น้ าตกเมืองลี  แยกก่อนถึงน้ าตกลีขวาง  ๓๐๐  เมตร  สภาพป่าอุดมสมบูรณ์อากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งวัน  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 าตกมีหลายชั้นสวยงามมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          

6.6.ด้านการอุตสาหกรรม 

    - อุตสาหกรรมในครัวเรือน                        ๑๘     ครัวเรือน 
6.7.ด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

          -กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
6.8.แรงงาน 

          -รับจ้างด้านเกษตรกรรม 
          -รับจ้าง/รับเหมาก่อสร้าง 

 

          สรุปด้านการประกอบอาชีพ    
 

ในเขตต าบลเมืองลี  ประชากรบางรายประกอบอาชีพที่หลากหลาย แยกได้ดังนี้ 
    1. ท าสวน  ท าไร่  ท านา                                      
    2. รับจ้าง     
    3. ค้าขาย                                                        
    4. รับราชการ                                             

 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1.การนับถือศาสนา 

ศาสนาพุทธ 

7.2.ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีสืบชะตาข้าว 
-  ประเพณีสักการะศักดิ์สิทธิต าบลเมืองลี 
-  ประเพณีสักการะพระธาตุผาช้าง  
-  ประเพณีสักการะพระธาตุเมืองลีศรีน้ าอูน 
-  ประเพณีพิธีไหว้สาพระธาตุนาคายี่เป็ง 
-  การจัดงานประจ าปี งานของดีเมืองลี 
-  การจัดการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
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7.3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  -  การสืบค้นประวัติต าบลเมืองลี 
  -  การส่งเสริมการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน 
  -  การสืบสานพิธีตายสลากภัตร 
  -  การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และสืบสานพิธีกรรมพ้ืนบ้าน 
  -  การถ่ายทอดความรู้และสืบสานต ารายาสมุนไพรพื้นบ้าน 
  -  การส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมต าบลเมืองลี 

7.4.สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ต าบลเมืองลี  มีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ มะแข่น ซึ่งรู้จักกันดีทั่วไปว่า มี
รสชาติดีที่สุดในจังหวัดน่าน ทั้งนี้สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของต าบลเมืองลีเอ้ือต่อผลผลิตมะแข่น  
ที่ได้รับต่อปี  ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนเพาะปลูกและขยายพันธุ์ให้มากขึ้นก็จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบล
ต่อไป 

 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
      8.1.แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- แม่น้ าสายหลัก  ๓สาย    คือ   ๑. แม่น้ าลี    ๒.แม่น้ าอูน     ๓. แม่น้ าแขว่ง 
- ล าห้วย  ล าน้ า   ๒๘สาย   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 
     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 
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  -  ถังเก็บน้ าขนาด  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 
ต าบลเมืองลีมีพื้นที่ ป่าไม้ จ าแนกพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตร ได้ดังนี้  
 -  พ้ืนที่ป่าทั้งหมด    จ านวน      ๓๒,๖๗๖   ไร่ 
 -  พ้ืนที่อยู่อาศัย    จ านวน           ๕๕๐   ไร่ 

       -  พ้ืนที่ท าการเกษตร      จ านวน     ๑๒,๗๗๔   ไร่ 
8.3.ภูเขา 

 ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นแนวทิวเขาอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน 
 ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้  เป็นแนวทิวเขาสูงชัน เรียกว่า ดอยแม้ว กั้นระหว่าง ต าบลเมืองลี                   
อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กับ ต าบลบ้านเวียง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
  
     8.4.ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
 ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 หมู่ที่ ๑ ประชากรทั้งหมด  ชาย 198 คน หญิง  168  คน  รวม  ๓66  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  97  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๒,๕๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๒ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๑10 คน หญิง  ๑๑0  คน  รวม  ๒20  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  65  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๓,๐๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๓ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๑85 คน หญิง  200  คน  รวม  ๓85  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  ๙๒  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๓,๐๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๔ ประชากรทั้งหมด  ชาย 199 คน หญิง  ๑80  คน  รวม  ๓79  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  105  ครัวเรือนมีพ้ืนที่  ๒,๕๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๕ ประชากรทั้งหมด  ชาย 78 คน หญิง  ๘1 คน  รวม  ๑59  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  42  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๑,๒๓๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๖ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๑๗4 คน หญิง  ๑๗4  คน  รวม  ๓48  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  ๘๖  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๒,๕๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๗ ประชากรทั้งหมด  ชาย ๗9 คน หญิง  65  คน  รวม  ๑๔4  คน  
  ครัวเรือนทั้งหมด  ๔๑  ครัวเรือน มีพ้ืนที่  ๒,๐๐๐  ไร่ 
 

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 
   



๑๖ 
 

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   
  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 
 

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 
 
 



๑๗ 
 

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   ไม่ทั่วถึง   ๗๐%   

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

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

    แม่น้ า ไม่เพียงพอ   ไม่ทั่วถึง   ๒๐% 
แหล่งน้ ามนุษย์สร้าง  อ่างเก็บน้ า  ไม่เพียงพอ  

         ฝาย  ไม่เพียงพอ  
       สระน้ า ไม่เพียงพอ  

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 



๑๘ 
 

 หมู่ที่ ๖   บ่อบาดาล   ไม่เพียงพอ 
  ประปาหมู่บ้าน   เพียงพอ  ทั่วถึง 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ 
 
 หมู่ที่  ๗   บ่อบาดาล   ไม่เพียงพอ 
  ประปาหมู่บ้าน   ไม่เพียงพอ   
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ 

9.อื่นๆ 
 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 
  -  นางเรียบ   ศรีแก้ว        ผู้น าสตรีต าบลเมืองลี 
  -  นางบัวลอย ทะแขว่ง            ประธานแม่บ้านน้ าอูน  หมู่ที่  ๑ 
  -  นางสังวาลย์    ดอนดง            ประธานแม่บ้านป่าซาง    หมู่ที่  2 
  -  นางพิมลดา    เรือนของ           ประธานแม่บ้านนาหมอ  หมู่ที่  3 
  -  นางบุญน า    ปองนันท์            ประธานแม่บ้านนาคา        หมู่ที่  ๔ 
  -  นางวาสนา    ถาลี             ประธานแม่บ้านวังน้ าเย็น   หมู่ที่  ๕ 
  -  นางศรีแพร    แก้วตัน             ประธานแม่บ้านน้ าแขว่ง  หมู่ที่  ๖ 
  -  นางมาลา    ปันต ิ            ประธานแม่บ้านนาม่วง    หมู่ที่  ๗ 

  (๓)  ประธานประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน 
  -  นายสุจีนต์     ฐานะ    ประธานประชาคมต าบลเมืองลี 
  -  นายวริทธรณ์    จินะแปง          ประธานประชาคมบ้านป่าซาง   หมู่ที่  ๒ 
  -  นายคุ้ม     ธิมา        ประธานประชาคมบ้านนาหมอ   หมู่ที่  ๓ 
  -  นายจ านง     ค าฤทธิ์    ประธานประชาคมบ้านนาคา   หมู่ที่  ๔ 
  -  นายส าราญ     ถาลี    ประธานประชาคมบ้านวังน้ าเย็น   หมู่ที่  ๕ 
  -  นายสังวาลย์     ค าถา    ประธานประชาคมบ้านน้ าแขว่ง หมู่ที่  ๖ 
  -  นายภานุวัฒน์     ตันธนวรกุล  ประธานประชาคมบ้านนาม่วง   หมู่ที่  ๗ 
 



๑๙ 
 

   (๔)  ชมรมผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 
  -  นายสมบูรณ์     สุทธิ  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 
  -  นางสาวนิชกานต์        อาโน  ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  นายต่อตระกลู           ค าแก้ว            รองประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงนันทิกานต์     ยานะน้อง   รองประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงพัสตราภรณ์   ทะโน  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงบัณทิตา        ธิมา  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  นายเอกภพ              แก้วค ามี  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  นายวีระวัฒน์            จ๊ะโม่ง  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  นางสาวพิมมาดา        บัวทอง  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงวิลาสินี         ศรีแก้ว  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิณัฎฐณิชา       โชติมุข  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงวรัญญา        แก้วตัน  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงธมลพรรณ     ทิศหน่อ  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กชายศุภวิชญ์         ปันเสาร์  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงณัฐธินันท์      จันทคัด    กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงอัมพวรรณ     ฐานะ     กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงธัญรดา         ภูสิมมา  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กชายดุลยทรรศ์      จันโท      กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กชายดุลยวัต          จันโท  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กชายธนาวุฒิ         จินะแปง  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
  -  เด็กหญิงรุจรวี           วิชัยต๊ะ  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี  

-  เด็กชายธนาธิป          วิเศษสุข  กรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
   

 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลเมืองลี 
  -  นายสุจีนต์     ฐานะ    ก านันต าบลเมืองลี  หมู่ที่  1 
  -  นายวริทธรณ์    จินะแปง          ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง   หมู่ที่  ๒ 
  -  นายคุ้ม     ธิมา        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 



๒๐ 
 

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 
- กลุม่ผลิตข้าวกล้อง  จ านวน      1 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      22    คน 
- กลุม่ผลิตอิฐบล็อก  จ านวน      1 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      20    คน 

  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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ศักยภาพในต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี   ประกอบด้วย  ๔ ส่วนราชการ 
 ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ให้บริการรับ – ส่งหนังสือ รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
งานประชุมฯงานกิจการสภาฯ งานควบคุมภายใน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริม-การท่องเที่ยว       
งานทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานการเจ้าหน้าที่                     
และงานราชการทั่วไป 
 ๒. ส่วนการคลัง  มีหน้าที่  ให้บริการ  การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  จัดท าแผนที่ภาษี            
และทะเบียนทรัพย์สิน  งานจัดซื้อจัดจ้าง  และงานพัสดุ งานการเงินและบัญชี 
 ๓. ส่วนโยธา  มีหน้าที่ ให้บริการตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเท้า งานจราจร งานไฟฟ้า
และสาธารณูปโภค งานส ารวจแหล่งน้ า และถนน งานเขียนแบบการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการควบคุมการก่อสร้าง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๔. ส่วนการศึกษา   มีหน้าที่  ให้บริการด้านการศึกษา  ตรวจสอบควบคุมดูแลศูนย์เด็กเล็กภายในต าบล   
งานอบรมเยาวชน  งานประเพณี งานศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ        

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. จ านวนบุคลากร 

ต าแหน่ง  ในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล             11    คน 
ต าแหน่ง  ในส่วนการคลัง                                     5    คน 
ต าแหน่ง  ในส่วนโยธา                                                             4    คน 
ต าแหน่ง  ในส่วนการศึกษาฯ         10    คน 
หมายเหตุ : ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 14 คน ข้าราชการครู 2 คน พนักงานจ้าง 11 คน 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ปริญญาโท          6     คน 

   ปริญญาตรี                        19     คน 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                                     2     คน 

 



๒๒ 
 

ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

         ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ         
และเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ งการปรับโครงสร้าง            
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการ          
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้ นตอน       
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่ องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ                         
รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศ
ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน    
เพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทย       
ให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม      
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค          
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
                           ดว้ยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย     
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง          
และสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต และความปลอดภัยในทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร                
พลังงาน และน้ า 
  ความม่ังคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถ
สร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและประชาชนทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  อนาคตประเทศไทย ปี  พ.ศ. 2579 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่  เศรษฐกิจ           
และสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สังคมไทยที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า บนฐานการขยายตัวของอุสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ 
การบริหารคุณภาพ การค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และคนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์           
เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้  มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม            
เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ น าไปสู่ การพัฒนาให้คนไทย            
มี ค วามสุ ขและตอบ สน องต่ อการบ รรลุ ซึ่ งผลป ระโยชน์ แห่ งช าติ ในก ารที่ จ ะ พั ฒ น าคุณ ภ าพชี วิ ต  
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค                 
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 
 



๒๓ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของ 

สถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
และพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายใน 
และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร 
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ 
และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ 
การผนึกก าลังป้องกันประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร       

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล 
  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 
 
 



๒๔ 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งระดับภาคทั้ง 4 ภาค และระดมความ
คิดเห็นเฉพาะกลุ่ม(Focus Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคเยาวชน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น        
และข้อเสนอแนะ อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
   การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญ                  
กับการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง      
ในประเทศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคงประสบ
ปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมผลิตภาพ
การผลิตต่ า และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประ เทศ                     
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ            
อย่างเหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาที่ค านึงถึงการวางรากฐานของประเทศในระยะยาว
ทั้งในด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี 
   ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์



๒๕ 
 

การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคต              
ของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในส่วน        
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการพัฒนา
เฉพาะเพียง 5 ปีของการประกาศใช้แต่เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์
ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                

                                       ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
   ส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี      
ที่ จะส่งผลตอบสนองเป้ าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย  
   1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติ เป็น ไปอย่างมีบู รณ าการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ  มี เหตุผล                       
รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม                   
และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบ
อย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติอ่ืน ๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ                
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน    
วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคงมั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 
   2. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่ งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทย                  
ให้เป็นพลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ                 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัย                       
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถรอบด้านและมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพ      
และปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม          
อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม                      
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
   3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย             
ในแผนพัฒนาฯฉบับที่  12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว                      
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 



๒๖ 
 

   4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี               
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย             
และตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆมีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 
   5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต   
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น 
โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของ กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุด
ร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็น
หัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป 
   6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์          
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกท่ีจะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่ างสอดคล้องกัน 
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและได้ก าหนดใน
ระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน     
รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขา
การผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่าง ๆ 
 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
   การก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดต่อไป
แผนพัฒ นาฯฉบับที่  13  14  และ 15  เพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต ามเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี                          
และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ                 
ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ         
ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมาย           
ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลัก ๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณา
การของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  12 ได้ตั้ งเป้าหมายในมิติหลัก ๆประกอบด้วย (1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์                       
มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัว
ได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเป็นไทย (2) กา รลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้                    
และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ                    
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลาง                            
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ                              
รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นและเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ                
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศมีรายได้สูงภายในปี 2579 
ส าหรับมิติที่ (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563                



๒๗ 
 

เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมขึ้นและรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (5) มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตยสังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย           
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วม              
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ                  
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ                    
ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลงเพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง              
แ ล ะก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารขอ งอ งค์ ก ร ป กค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น มี อิ ส ระขึ้ น  เป้ าห ม าย ทั้ ง  6  กลุ่ ม ห ลั ก                                
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืน                              
(Sustainable Development Goals: SDGs) แ ล ะ เป้ า ห ม า ย ใน ร ะ ย ะ ย า ว  ภ า ย ใต้ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ                        
ที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
   ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่  12           
ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด             
ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐาน   
ที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒน า               
ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์       
ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด ที่ตอบสนองต่อจุดเน้น
ประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปีและมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป โดยจะต้องต่อยอด
ให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
ต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วงรวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนา  
ที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปียุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12                     
มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในรายละเอียดที่ชัดเจน ในแผนพัฒนาระยะยาว เช่น ยุทธศาสตร์ชาติได้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
จ าเป็ นต้องมีการก าหนดและปรับปรุงให้ สอดคล้องกับ เงื่อนไขและปั จจัยแวดล้อมในช่ วงเวลานั้ นๆ                           
จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนดกรอบ                  
ที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิต                  
และบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ 
ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ                 
ฉบับที่  12 จึ งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ ง 6 ยุทธศาสตร์  ได้ แก่  (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง                    
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม                       
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ    
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ              
และธรรมาภิบาลในสังคมไทยและประกอบกับอีก  4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์                 
และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผลประกอบด้วย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม       
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ              
เพ่ือการพัฒนา 



๒๘ 
 

ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายรัฐบาล 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ          

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว    
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

1.3.แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาภาคเหนือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม                                          
                     แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  

           2.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ 

                          เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร       

                            และอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี 
                            ศักยภาพ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒ นาและยกระดับการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ  ศิลปวัฒ นธรรม           
                            และสุขภาพ เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม     
                            การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่าง ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์   การบริหารจัดการ 
                             สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่ม 
                             จังหวัดสีเขียว 

 
 

 
 



๒๙ 
 

ตําแหนงการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสที่เกิดขึ้น กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในดานที่ตั้งสามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ าโขง (GMS)               
และประชาคมอาเซียน (AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของกลุมลานนาตะวันออก              
ที่สามารถน าไปใชประโยชนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาหัตถกรรมอุตสาหกรรม           
/สินคาชุมชนเปนฐานการผลิตสินคาเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา       
ชา กาแฟ และผลไม (ลิ้นจี่ ล าไย) มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นสามารถ           
ที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับประเทศในกลุม GMS และ AC ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ                 
ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พรอมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา          
ดาน   ตางๆ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคา เนื่องจากกลุมจังหวัดฯ มีชองทางการขนสงสินคา เชื่อมโยง
กับกลุมประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้ า และดานการคาชายแดน 

2 . เปนศูนยกลางเมืองทองเที่ยวอารยธรรม “ลานนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรม ชนเผาที่  โดดเดน  
สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม 

3. สินคาเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินคาที่ส าคัญ ไดแก ขาว ล าไย ยางพารา และโคเนื้อ 
 

วิสัยทัศน(Vision) :  
              “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย  
                                             ประชาชนรวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

พันธกิจ ( Mission) : 
  1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน  การทองเที่ ยว และโลจิสติกส เชื่อมโยงสู สากล                           
ใหมีการ ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก ด ารงไวซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ 
4. อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ                    

สมบูรณด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ด ี
 

เปาประสงคหลัก (Goals) 
1. เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ าโขง (GMS)       

และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน และลดคาใชจายของผูประกอบการ 
  2. เพิม่รายไดจากการสงออกสินคาไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 

3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมน าสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม             
สูตลาดโลก 

4. พัฒนาการทองเที่ยวเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาสินคาและบริการเนนฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่มมูลคา
การทองเที่ยวเพี่อเพ่ิมรายได 

5. รักษาความ อุดมสมบูรณของทรัพยากร ธรรมชาติสรางภาคีใน การอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ     
สิ่งแวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให เกิดความ ยั่งยืน                
และเตรยีมพรอมรับอนุภูมิภาคลุมน้ าโขง และกรอบความรวมมือประชาคมอาเซียน 
 



๓๐ 
 

ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 
  ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)ท่ีเข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้ เจริญ                    
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่  ๆที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่  21                    
ได้ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
  หลายประเทศก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกา
กล่าวถึง A nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดันประเทศสู่  Design of Innovation จีนประกาศโมเดล             
Made in China 2025 ส่วนอินเดียก าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้  วางโมเดลเศรษฐกิจ                
เป็น Creative Economy และประเทศลาวประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of ASEAN ส าหรับประเทศไทย    
มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจหลายครั้ง โดยเริ่มจากประเทศไทย 1.0 เน้นภาคการเกษตร เช่น ผลิตและขาย                     
พืชไร่  พืชสวน หมู ไก่ เป็นต้นต่อมา “โมเดลประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า     
เครื่องหนัง เครื่องดื่มเครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้นและยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 
เป็นอุตสาหกรรมหนักเช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ 
เป็นต้น 
  นับตั้งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ พบว่า มีอัตราการขยายตัว             
ทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3 -4% 
ต่อปีเนื่องจาก 1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน 2.ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง
3.แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์   
จันทร์โอชา จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศด้วยแนวความคิดประเทศไทย 4.0         
เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ ก าลั งเผชิญ  คือ 1 . กับดักประเทศรายได้ปานกลาง                     
(Middle Income Trap) 2. กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) และ 3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap) ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ ยุคเศรษฐกิจ            
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
   
 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี                 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 

ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
  2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่     
การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 
  3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services 
  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงประเทศไทย 4.0            
ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์ เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New Enginesof Growth)                  
ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ 
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และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ           
เป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1 . ก ลุ่ ม อ า ห า ร  เก ษ ต ร  แ ล ะ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ  ( Food, Agriculture & Bio-Tech) อ า ทิ
เทคโนโลยีการเกษตร(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
  2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
  3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(SmartDevices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ  เทคโนโลยีการเงิน 
(Fintech) อุปกรณ์ เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน ( IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)อี-มาร์เก็ตเพลส          
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
ValueServices) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
“เมืองแห่งความสุข  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์  

การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
 

ความหมายของวิสัยทัศน์ 
1. ความหมาย 

เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองที่ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้แก่ การศึกษาดี        
มีสุขภาพอนามัยทั้งใจและกายดี มีความเสมอภาค รวมทั้งด ารงวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในจังหวัด 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ 
(Knowledge) การศึกษา(Education) และการสร้างสรรค์งาน (Creativity) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม
การสั่งสมความรู้ของสังคมและใช้นวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และให้“คุณค่า
ทางสังคม” ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้วยเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

ธรรมชาติสมบูรณ์  หมายถึง เป็นจังหวัดต้นน้ าที่คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมดุล ตลอดจนมีการจัดการกับปัญหามลพิษ
ในจังหวัด อาทิเช่น มลพิษทางอากาศ การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชลดลง และการจัดการขยะ มูลฝอย       
อย่างบูรณาการและมีความสัมฤทธิ์ผล 

การเกษตรม่ังคั่ง หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรอย่าง           
เท่ า เที ยมกันของประชาชน  การใช้ พ้ื นที่ เกษตรให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อ ไร่สู งสุ ด  โดยการใช้ น วัตกรรม                       
และองค์ความรู้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรเกษตรในพ้ืนที่ มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน 
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ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายโดยให้ความส าคัญกับการศึกษา 
สุขภาวะ และความมั่นคงในลักษณะของประชารัฐ เพ่ือให้ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ลดความเหลื่อมล้ า
ตลอดจนการกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ชนบท 

ท่องเที่ยวยั่งยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยาก    
มาเยี่ยมชมในจังหวัดและมีระยะเวลาในการพ านักยาว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเ วศเพ่ือเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ      
และธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือเยี่ยมชมวัด และวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด                
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะประชารัฐ     
โดยนอกจากจะไมท่ าลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศน์ 
 

พันธกิจ ( Mission)  
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติเมืองแห่งชุมชน

คนต้นน้ าที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรเพ่ือบริโภคภายในจังหวัด
เพ่ือทดแทนการน าเข้า การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่คงความสมดุล                  
ของระบบนิเวศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสีเขียว 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน     
อย่างสมดุล ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน             
อย่างมีมาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการศึกษาและสุขอนามัยที่ดี          
ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
และแนวทางประชารัฐ 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยองค์ความรู้  การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
ความมือของทุกภาคส่วน  

5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนตามศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของประชาชน 
6. พัฒนาด้านการศึกษา สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ

เด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เข้าศึกษาต่อได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
7. เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดี           

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาจังหวัดน่านในระยะยาวยังมี เป้าหมายเชิงคุณภาพในการลด              
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียม  พัฒนาการเพาะปลูกพืชเกษตรในการตอบสนองการบริโภคภายในจังหวัด    
เพ่ือทดแทนการน าเข้าประชากรได้รับการดูแลด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างมีมาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง      
เด็กเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  เชื่อมโยงภาคชนบทและเมืองด้วยวิถีการผลิต     
เชิงเกษตรและการท่องเที่ยว  กระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหนาแน่นไปสู่ชนบท โดยใช้การท่องเที่ยว        
เชิงนิเวศเป็นเครื่องมือ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 1   การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจ
ในลักษณะประชารัฐ 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม      
ของภาคประชาสังคม 
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 3     การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 4     การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 5     การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะ
ประชารัฐ 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้มีฐานคิดที่ได้จาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาโดยผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภาพและความต้องการของอ าเภออ าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่า 
จังหวัดน่านมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีสินค้า OTOP คือ ผ้าซิ่นและเครื่องเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชน           
ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรม            
และช่องทางการตลาดที่ เหมาะสม ทั้งนี้จากผลการประเมินความส าเร็จในระยะที่ผ่านมาของจังหวัดน่าน                  
พบว่า ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่านมี เพียงผ้าซิ่นและเครื่องเงินอย่างไรก็ตามจากผลจากผลกา รวิเคราะห์                  
และการสะท้อนปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าปัญหาของจังหวัดน่าน คือ ขาดการน าเอาองค์ความรู้มาพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Values Added) ผลิตภัณฑ์ที่ มีความหลากหลาย อาทิ  ผลิตภัณฑ์ทางศิลปะ  วัฒนธรรม                    
วัดวา โบราณสถานและชนเผ่าที่มีความหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่  3 ให้ความส าคัญกับสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่ สู งขึ้น โดยการวิจัย                       
และพัฒนาการใช้วัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยดังนั้นในยุทธศาสตร์                            
นี้จึงให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงในลักษณะของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการใน 5 ประเด็นคือ 1) การค้นหาองค์ความรู้  2) การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการต่อยอดองค์ความรู้     
3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 4) ผลติภัณฑ์สร้างสรรค์และสินค้าบริการและ 5) การพัฒนา        
เขตการค้าชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม 

         ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม               
ของภาคประชาสังคมมีฐานคิดท่ีได้จาการวิเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้จาการวิเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
ทุกภาคส่วนรวมทั้งข้อมูลศักยภาพและความต้องการของอ าเภอทุกอ าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดน่าน         
มีความส าคัญในการเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าน่าน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 25 ของลุ่มน้ าไทย รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยว          
เชิงอนุรักษ์หลายแง อีกทั้ งปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ เริ่มตระหนักถึงความส าคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติ                 
โดยเฉพาะความร่วมมือในการอนุรักษ์เพ่ิมขึ้นแต่ยังพบปัญหาส าคัญ คือ การที่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูง                   
เมื่อมีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดปริมาณมาก เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการบุกรุกและเกิดปัญหาภูเขาหัวโล้น             
นอกจากนี้น่านยังเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยในการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ตลอดจนมีปัญหาหมอกควันที่เป็นปัญหา              
จากการเตรียมพ้ืนที่เกษตรโดยการเผาดังนั้นการแก้ไขปัญหาควรด าเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน                
ซึ่งให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระบุแนวทางในการพัฒนา โดยการรักษาฟ้ืนฟู



๓๔ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมเพ่ิมประสิทธิ ภาพ              
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้ เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่ งยืน แก้ ไขปัญหาวิกฤตสิ่ งแวดล้อม                  
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและการบริโภคเพ่ือเป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์นี้ยังตั้งอยู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2558-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4ได้ให้ความส าคัญกับการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ            
ที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป้นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
ดังนั้นยุทธศาสตร์จึงให้ความส าคัญการเชื่องโยงกิจกรรมการพัฒนาส่วนร่วมของภาคประสังคมอย่างยั่งยืน               
ใน 4 ประเด็นส าคัญ คือ 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในภาคประชาชนสังคม   
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 4) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร  
   ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตรมีฐานคิด       
มาจากประเด็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภาพ
และความต้องการของอ าเภอทุกอ าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นภูเขาสูงมีพ้ืนที่ท ากิน
น้อยไม่เหมาะสมกับการท าการผลิตพืชและสัตว์ที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้ผลการผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ
ต่อการบริโภคของประชากรในจังหวัด จึงต้องมีการน าเข้าผลการผลิตทางการเกษตร เพื่อการบริโภคกว่าร้อยละ 80 
ของความต้องการผลผลิตเพ่ือการบริโภคทั่งหมดในจังหวัดน่าน ซึ่งตามแนวทางแก้ไขคือต้องเองสนับสนุน
ปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชแบบผสมผสาน เน้นการผลิตเพ่ือบริโภคในพ้ืนที่ลดการน าเข้า ทั้งนี้แนวทาง              
ที่เป็นไปได้และได้รับความเห็นชอบจากข้อเสนอจากทุกอ าเภอเป็นไปได้ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน       
ซึ่งก าหนดแนวทางในการพัฒนาในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต        
และบริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตรและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิและศักยภาพ         
การผลิตการเกษตรสรุปได้ 4 ประเด็นส าคัญ คือ 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต   
ทางการเกษตร 2) การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการเกษตร 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
และ 4) การพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
          ในการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนมีฐานคิด

ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทั้งข้อมูลศักยภาพ        
และความต้องการของอ าเภอทุกอ าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่าจังหวัดน่านมีความส าคัญในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว    
ที่ส าคัญของประเทศทั้งธรรมชาติ ป่าเขา ชนเผ่า โบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นของล้านนาตะวันออก
จ านวนมาก โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทั้งนี้จากการ
บอกเล่าปากต่อปาก รวมทั้ งจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศและการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด              
อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน คือ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวหนาแน่น มีปริมาณมากกว่าขีดความสามารถในการรับรองพ้ืนที่  ขาดการพั ฒนาปรับปรุง                    
และการบริหารจัดการที่ดี  ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพที่ ไม่พอเพียง                
ดังนั้นยุทธศาสตร์นี้ จึงมีฐานคิดในการแก้ไขปัญหาตามข้อจ ากัดข้างต้นซึ่ งสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ชาติ                       
ที่ ใช้การท่ องเที่ ยวเป็ นฐานในการพัฒ นาภายใต้ เศรษฐกิจ  4.0 ตลอดจนการพัฒ นาที่ สอดคล้องกับ                     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทางสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    



๓๕ 
 

ตามแผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือยกระดับศูนย์ฝึกอบรม       
เพ่ือสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานที่ไม่ผ่านการทดสอบ        
ให้มีแหล่งอบรมเพ่ิมเติม (Re-Train) และแรงานที่ต้องการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม (Re-Skill) รวมถึงแรงงาน            
ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะและคุณลักษณะที่ได้มาตรฐานตามความต้องการ     
ของราคาตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน                 
โดยให้ความส าคัญกับสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิม                   
และขยายฐานบริการใหม่ๆ ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้นรวมทั้งพัฒนาอุสาหกรรมท่องเที่ยว     
ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนดังนั้นแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์นี้คือต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา       
การท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ใน 5 ประเด็นส าคัญ คือ 1) การค้นหาพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่ งยืน                  
2) การบริหารจัดการของภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ                   
3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านท่องเที่ยว  4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยว
หนาแน่น (Intensive touris) และ 5) การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมมีฐานคิดมาจาก
ประเด็นปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทั้งข้อมูล
ศักยภาพและความต้องการของอ าเภอทุกอ าเภอ ผลการวิเคราะห์พบว่าน่านเป็นจังหวัดที่ ประชาชนมีความสุข      
เป็นอันดับที่ 7 จาก 77 จังหวัดมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องมีปราชญ์และผู้น าชุมชนภาคีเครือข่าย 
องค์กรสตรีสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่มีความเข้มแข็ง แต่ยังพบปัญหาส าคัญในคุณภาพการศึกษา นักเรียนสอบตก
วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ได้คะแนนประมาณ 40% ค่าเฉลี่ย คะแนนภาษาไทย 49 %  
นอกจากนั้นสถานที่พยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการของประชาชน ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะโรคติดต่อไม่ร้ายแรงเช่น ความดันโลหิต /โรคเบาหวาน/โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการท างาน             
/ทางเดินหายใจโรคระบบขาดการจัดเพ่ือให้เกิดการบริการและโครงสร้างพ้ืนที่ทุกระดับที่เอ้ือต่อสังคมผู้สูงอายุ
ตลอดจนเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนท าให้เสี่ยงต่อความมั่นคงปัญหาสังคมและสุขภาพดังนั้นในยุทธศาสตร์                
นี้จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้นโดยให้ระดับการพัฒนาต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งมีความในสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่การเสริมความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง    
และยั่ งยืน  5 ในยุทธศาสตร์ที่  12 ซึ่ งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา                     
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและการป้องกันและแก้ ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ ฉุก เฉินทางสาธารณ สุข อ่ืนๆ                             
โดยให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนา 4 ประเด็นส าคัญได้แก่ 1) การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต              
2) การสร้ า งและ พั ฒ น าภ าคี เค รื อ ข่ าย เพ่ื อส ร้ า งค วาม เข้ ม แข็ ง  3) การ เส ริม ส ร้ า งสุ ขภ าวะชุ ม ชน                       
และ 4) การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงภายในประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน 
 

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน กําหนดกรอบการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
              1 . มุ่ งเน้ นรายได้ จากการแปรรูปผลิตภัณ ฑ์ที่ ศักยภาพของจั งหวัด  โดยการน าองค์ความรู้                           
มาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Value Added) และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าและบริการให้เพ่ิมสูงขึ้น 
              2. ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลการอนุรักษ์               
และใช้ประโยชน์  อย่างยั่ งยืนและเป็นธรรมรวมทั้ งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า                    
เพ่ือให้สังคมม่ันคงและสมดุลยังยืน 



๓๖ 
 

              3. สนับสนุนให้ เกษตรกรปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยว เป็นพืชแบบผสมผสาน โดยเน้นการผลิต                
เพ่ือบริโภคในพ้ืนที่ลดการ น าเข้าและพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตร รวมทั้งพัฒนา              
ระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ 
              4. พัฒนาการท่องเที่ยว ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเดิม                 
และขยายฐานบริการใหม่ๆ พร้อมทั้งยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน 
 
              5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก           
ต่อสังคมผู้สูงอายุและสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน และท างานให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภายใต้                 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยใช้แนวทางการด าเนินการ คือ เลือกจากศักยภาพของจังหวัด       
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธร รมชาติ                  
และความมั่นคง ตลอดจนผลที่พัฒนาที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและก าหนดแนวทาง                  
ในการพัฒนาจังหวัด โดยเน้นให้มีความชัดเจนเป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ วิสัยทัศน์                   
จนถึงแผนงานโครงการมีตัวชี้ วัดการพัฒนาจังหวัดที่ จัดท าตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ                   
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ประกอบการพิจารณา 
 
 

1.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) 

วิสัยทัศน์ (Vision): 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็นองค์กรพัฒนาที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข       
ของคนน่าน ด้วยนวัตกรรมและการบริการ เพ่ือสังคมชุมชนที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยง                   
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 

พันธกิจ ( Mission): 

 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ให้เป็นชุมชนคนต้นน้ าที่คงความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว         
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี
ยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์                
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน 

 
๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    

แนวทางการพัฒนา   คือ 
   1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม  และท่ัวถึง 
   1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
   1.3.พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์   



๓๗ 
 

 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

แนวทางการพัฒนา  คือ 
              2.1.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
              2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
              2.3.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานท า 
                     2.4.ส่งเสรมิการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
                     2.5.พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
                     2.6.พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
                     2.7.การแก้ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
                     2.8.ส่งเสรมิและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
                     2.9.ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” 
                     2.10.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

   3.1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 

                     3.3.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 
                     3.4.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
                     3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง   และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง 
                     3.6.สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                     3.7.การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย 
                     3.8.สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
                     3.9.การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
                     3.10.การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

                     4.1.อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี              
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     4.2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
                     4.3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

          5.1.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ า ฝายชะลอน้ า 

     5.2.ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.4.ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
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          5.5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น      
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
          6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

แนวทางการพัฒนา  คือ 
     6.1.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการ                            

ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
6.2.สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
6.3.พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 

     6.5.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 

     6.6.ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาค
ประชาชน 

 
           7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ํา 
               แนวทางการพัฒนา คือ 
      7.1.สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 

     7.2.สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท าการเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
ป่าต้นน้ า 
      7.3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรของพ้ืนที่  
ลุ่มน้ าน่าน 
 

1. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 
 
2.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
“หล่อหลอมความคิด   ใช้ชีวิตพอเพียง    เมืองลีน่าอยู่  
 เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว  กลมเกลียวพัฒนา  ปลอดยาเสพติด” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ   

 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า 
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2.3.เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้ต าบลเมืองลี มีระบบการขนส่งเดินทาง ระบบไฟฟ้าและน้ าที่เพียงพอ มีสุขอนามัยที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ าให้อุดมสมบูรณ์ 
พร้อมทั้งสู่การเป็นต าบลแห่งการท่องเที่ยว 

 2.4.ตัวช้ีวัด 

1. ด้านการเมือง การบริหาร 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านสังคม 
4. ด้านสาธารณสุขปศุสัตว์ 
5. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
2.5.ค่าเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1.ประชาชนได้รับบริการด้านการบํารุง รักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-จ านวนหมู่บ้านที่ต้องการการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานพ.ศ.2561 -2565 จ านวน 35 แห่ง 
ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 

2.แหล่งท่องเที่ยว  ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับการปรับปรุง ดูแล  รักษา อย่างยั่งยืน 

-การปรับปรุงดูแล  รักษาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งเป็นประจ าทุกปี               
ร้อยละ 100 

-ถนนเข้าแหล่ งท่องเที่ ยวมีถนนเข้าสู่ แหล่ งท่องเที่ ยว  มีถนนเข้าแหล่งท่องเที่ ยว ร้อยละ 20                  
ในปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2562 ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2563 ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2564        
และร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2565 

-จ านวนหมู่บ้านที่ต้องการสถานที่ก าจัดขยะ มีสถานที่ ก าจัดขยะให้กับทุกหมู่ บ้ าน ร้อยละ 20 ทุกปี        
พ.ศ.2561-2565 มีสถานที่ก าจัดขยะให้ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 100 

-มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในต าบลเมืองลี ร้อยละ 20 ทุกปี พ.ศ.2561-2565 รวม ร้อยละ 100 

3.ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
-จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลรักษา พ.ศ.2561-2565 มีการรักษาที่ทั่วถึงไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 90 ต่อปี 
-มีการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากให้กับสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองลี พ.ศ.2561-2565    

ร้อย 100 ต่อปี 
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4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างท่ัวถึง 
-ประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง พ.ศ.2561-2565 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ต่อปี  

 
5.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านรายได้และอาชีพอย่างม่ันคง 
 
-การประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาการตกงานมีอาชีพที่สร้าง

รายได้ให้กับตนเอง ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2565 
 
-รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ าตามนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ภายในปี 

พ.ศ.2565 
 
6.มีระบบการบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
-คุณภาพและปริมาณงานมีการบริหารจัดการและการบริการประชาชนในมาตรฐานการตรวจสอบจาก

หน่วยงานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พ.ศ.2561-2565 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
 

-จ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในปฏิบัติงานเพียงพอต่อความต้องการ พ.ศ.2561-2565 ร้อยละ 100 
 

-หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการในการให้บริการสาธารณะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 

7.มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ป่า ที่ดี 
 
-ก าหนดแนวเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากิน  ให้กับประชาชน ร้อยละ 10 ในปี  พ.ศ.2561                

ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2562 ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2563 ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2564 และร้อยละ 20           
ในปี พ.ศ.2565 
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2.6.กลยุทธ์ 
๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    

แนวทางการพัฒนา   คือ 
   1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม  และท่ัวถึง 
   1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
   1.3.พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์   
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แนวทางการพัฒนา  คือ 

              2.1.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
              2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
              2.3.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานท า 
                     2.4.ส่งเสรมิการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
                     2.5.พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
                     2.6.พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
                     2.7.การแก้ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
                     2.8.ส่งเสรมิและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
                     2.9.ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” 
                     2.10.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

   3.1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 

                     3.3.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 
                     3.4.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
                     3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง   และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง 
                     3.6.สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                     3.7.การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย 
                     3.8.สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
                     3.9.การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
                     3.10.การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

                     4.1.อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี              
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     4.2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
                     4.3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

          5.1.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ า ฝายชะลอน้ า 

     5.2.ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.4.ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 

          5.5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น      
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
          6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

แนวทางการพัฒนา  คือ 
          6.1.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการ                            

ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
     6.2.สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
     6.3.พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 

          6.5.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 

          6.6.ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาค
ประชาชน 

 
           7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ํา 
               แนวทางการพัฒนา คือ 
          7.1.สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 

         7.2.สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท าการเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่เหมาะสม         
กับพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
          7.3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร             
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน 
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2.7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
    - สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ต าบลเมืองลีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีวางไว้ในแต่ละปีงบประมาณ 

              - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
     - มีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างครอบคลุมทั่วถึง ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากินของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
   - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
   - มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เกินค่าเฉลี่ยขั้นต่ าตามที่รัฐบาลก าหนด 
   - สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง มีระบบการด าเนินการ  ส่งเสริมและตรวจสอบ 

อย่างเป็นรูปธรรม 
   - ส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างจริงจัง เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   - มีแนวทางในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ผ่านการอบรม การรณรงค์ การควบคุม 
  - มีการส ารวจโรคติดต่อต่างๆ เป็นประจ าทุกปีเพ่ือรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
  - ส ารวจสุนัขเพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งจัดหาวัคซีนป้องกัน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 100 
  - มีระบบการอ านวยการกู้ชีพกู้ภัยที่พร้อมต่อการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 
  - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ศพด โรงเรียนในพ้ืนที่ และศูนย์การเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - มีการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นประจ าทุกปี 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  - มีการบริหารจัดการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ   
  - พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เพ่ือการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  - มีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มีแนวทางหลากหลายสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
     และเป็นธรรม 
  - มีการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
  - มีการพัฒนาบุคลากร สถานที่ และเครื่องมือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  องค์กรชุมชน เอกชนและ 
     องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ํา 
  - สามารถก าหนดพ้ืนที่ท ากิน และป้องกันการรุกล้ าพื้นท่ีป่าได้อย่างชัดเจน 
  - สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่อยู่อาศัย และที่ดินท ากินของประชาชนที่อยู่ ใน                  
    เขตป่าสงวน โดยมีการก าหนดแนวเขตและจัดท าแผนที่ ที่ชัดเจนแน่นอน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 
 
“หล่อหลอมความคิด   ใช้ชีวิตพอเพียง    เมืองลีน่าอยู่  
 เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว  กลมเกลียวพัฒนา  ปลอดยาเสพติด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองล ี

-ด าเนินการตามเป้ าหมายเพื่ อแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่                
-บริหารทรัพยากรที่ มี อยู่ อย่ างมี ประสิทธิภาพ 
-การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน และองค์กร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

1.การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต าบลเมืองลี
ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  7 0  ข อ ง โ ค ร ง ก า ร                   
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้ในแต่ละปีงบประมาณ 
- แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า เพื่ออุปโภค 
บริโภค อย่างเพียงพอ 
- มีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท ากินของประชาชน 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
- แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
- มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้
เกินค่าเฉลี่ยขั้นต่ าตามที่รัฐบาลก าหนด 
- สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง มี
ระบบ การด า เนิ นการ ส่ ง เส ริมและตรวจสอบ                          
อย่างเป็นรูปธรรม 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างจริงจัง เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

 

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒ นา ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   - มีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นประจ าทุกปี 

 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   - มีแนวทางในการป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน ผ่านการอบรม การรณรงค์ การควบคุม 

   - มีการส ารวจโรคติดต่อต่างๆ เป็นประจ า
ทุกปีเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

   - ส ารวจสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รวมทั้งจัดหาวัคซีนป้องกัน ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 100 

   - มีระบบการอ านวยการกู้ชีพกู้ภัยที่พร้อม
ต่อการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง 

   - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ศพด 
โรงเรียนในพื้นที่ และศูนย์การเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
90 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการบริหาร จัดการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การบริการ   
- พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เพื่อการ
บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
- มีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มี
แนวทางหลากหลายสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม 
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ 
- มีการพัฒนาบุคลากร สถานที่ และเครื่องมือให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน 
- ส่ งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน เอกชนและ 
องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถี
ชุมชนพ้ืนที่ต้นนํ้า 
- สามารถก าหนดพื้นที่ท ากิน และป้องกันการรุกล้ า
พื้นที่ป่าได้อย่างชัดเจน 
- สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่อยู่
อ าศั ย  และที่ ดิ น ท ากิ น ขอ งป ระชาชน ที่ อ ยู่ ใน                  
เขตป่าสงวน โดยมีการก าหนดแนวเขตและจัดท าแผน
ที่ ที่ชัดเจนแน่นอน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุท ธศ าสต ร์ อ งค์ ก า รบ ริห า รส่ วน ตํ าบ ล เมื อ งลี ที่ ส อดค ล้ อ งกั บ ยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ  2 0  ปี 

(พ.ศ.2560-2579) 
1.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

  -รักษาความสงบเรียบร้อยความสงบสุขของประชาชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 
  -มุ่งด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
  -ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในท้องถิ่น 
  -ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
  -ความมั่นคงด้าน อ่ืนๆ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี  
   ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
2.ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน 

  -เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการธุรกิจ  
ในชุมชน 
  -การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ สร้างรายได้ 
  -การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  -การพัฒนาด้านนวัตกรรมและการสื่อสาร 
  -ตลาดประชารัฐ  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  -การส่งเสริมการศึกษาในชุมชน/ท้องถิ่น ทั้งระดับ ศพด.และระดับปฐมวัย 
  -การปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ (จิตอาสา) แก่ประชาชน  
  -การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกช่วงวัย 
  -การอบรมให้ความรู้ในการดูแลเด็ก และการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
  -การส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชน/ท้องถิ่น 
  -ส่งเสริมการเรียนรู้  อบรม การศึกษา แก่ประชาชน เพ่ือให้มีทักษะที่ เอ้ือต่อการท างาน  
และสร้างรายได ้
  -ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
  -ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพในชุมชน/ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                            
                    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
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4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  -การจัดท าแผนที่ภาษี และการวางแนวทาง/กฎหมาย/ระเบียบ ในการจัดเก็บภาษีท่ีเป็นธรรม 
  -การจัดตั้งงบประมาณในการจ่ายเบี้ยแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ 
  -การปรับปรุงระบบการเข้ าถึ งบริการและการเข้ าถึ งข้อมูลของอปท.ให้ เข้ าถึ งได้ ง่าย  
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  -การจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุข 
  -การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า 
  -การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
  -การสร้างความเสมอภาคทางเพศป้องกันและลดการกดข่ี การคุกคาม รวมถึงการเยียวยาทางเพศ 
  -การจัดสวัสดิการแก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
  -การจัดท าแผนระดับชุมชน/หมู่บ้าน 
  -การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ํา 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  -การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ ดิน น้ า ป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  -การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  -การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการหลวงต่างๆ 
  -การจัดการทรัพยากรน้ า ป่าไม้ และพลังงานไฟฟ้า 
  -การบริหารจัดการและการก าจัดขยะภารครัวเรือน 
  -การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังการทางเลือก พลังงานทดแทน เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า           
                      และถ่านหินรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงการมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
  -การจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 
  ยุทธศาสตร์ที่  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ํา 

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  -การบริหารจัดการภาครัฐของ อปท.โดยการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย  
ในการบริการประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเก็บข้อมูลของ อปท. 
           -การเข้าถึงข้อมูลและบริการของประชาชนท าได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูล  
ของ อปท. โดยใช้เทคโนโลยีเช่น เว็บไซต์ของ อปท. , เว็บเพจ Facebook ของ อปท. เป็นต้น 
           -การจัดการระบบฐานข้อมูลและการจัดท าเอกสารทางราชการผ่ านระบบเทคโนโลยี  
เช่น info.dla.go.th ,E-Plan , E-laasเป็นต้น 
           -การจัดท าแผนพัฒนา อปท. และการปรับปรุงแผนฯให้สอดคล้องกับแผนอ่ืนๆ 
           -การปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ อปท.ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
           -ส่งเสริมการกระจายอ านาจและงบประมาณแก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
           -ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
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           -มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ อปท.เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้  
ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการ 
  -มีการผลักดันกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ระยะ 5 ปี           
(พ.ศ.2561-2565) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ในลักษณะประชารัฐ 

กลยุทธ์ที่ 1.การค้นหาองค์ความรู้ของผลิตและผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์ที่ 2.การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการต่อยอดองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

กลยุทธ์ที่ 4.สนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และสินค้าบริการ 

กลยุทธ์ที่ 5.พัฒนาเขตการค้าขายชายแดนและระหว่างแดน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                     กลยุทธ์ที่3.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือในภาคประชาสังคม 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะประชารัฐ 

กลยุทธ์ที่ 4.การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 

                   ยุทธศาสตร์ที่  5 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ํา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 

                                กลยุทธ์ที่ 1.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกและขยายพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 2.การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 4.การพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าการเกษตรแบบโลจิสติก 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ํา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ 1.การค้นหาพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

                     กลยุทธ์ที่ 2.การบริหารจัดการภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านท่องเที่ยว 

                     กลยุทธ์ที่4.การบริหารจัดการแหล่ งท่องเที่ ยวใน พ้ืนที่ การท่องเที่ ยวหนาแน่น  
(Intensive tourism) 

กลยุทธ์ที่ 5.การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นสากลและยั่งยืน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
                                                  ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
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กลยุทธ์ที่ 3.การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 

                               กลยุทธ์ที่  4.การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศและเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ชายแดน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
                               ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ปัญหาของประชาชน  

1.ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ปัญหาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่บางเส้นทาง 
- เส้นทางขนถ่ายพืชผลการเกษตร การสัญจรไม่สะดวกไม่ทั่วถึง 
- ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างไม่เพียงพอ 
- การพังทลายของดิน   
- การขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค – บริโภค 
- ขาดแหล่งกักเก็บน้ าด้านการเกษตรและน้ าอุปโภค – บริโภค 
- ขาดภาชนะกักเก็บน้ า 
- แหล่งน้ าตื้นเขิน 
- แหล่งน้ าปนเปื้อนสารเคมีที่ท าการเกษตร 
- ปัญหาเรื่องพ้ืนที่พัฒนาอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
- ปัญหาความยากจน 
- ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า ต้นทุนในการผลิตสูง 
- ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม 
- ประชาชนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
- รายได้เฉลี่ยต่อหัว/ปี ต่ า 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
- กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
- การขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
3.ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหายาเสพติด 
- ปัญหาการว่างงาน 
- ปัญหาครอบครัวปัญหาวัยรุ่น 
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- ปัญหาคุณภาพชีวิต 
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ปัญหาด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ 
- ภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร 
- ประชาชนขาดการออกก าลังกาย 
- ปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก  โรคเลปโตสไปโรซีส 
- ปัญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการใช้สารเคมี 
- ปัญหาการขาดสถานที่ออกก าลังกาย 
- ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 
5.ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ขาดแหล่งความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร 
- ปัญหาการขาดงบประมาณเพ่ือการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา 
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนะธรรมประเพณี 
6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
- ปัญหาการขาดสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย 
- ปัญหาดินถล่ม 
- ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริการสาธารณะ 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในส านักงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการประชาชน 

ความต้องการของประชาชน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 

1.ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนน  สะพาน 
- ต้องการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามซอยในหมู่บ้าน  
- ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
- ต้องการก่อสร้างฝาย พนังกั้นน้ า และขุดลอกล าเหมือง 
- ต้องการน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
- ต้องการแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
- ต้องการน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
- ต้องการก าหนดแนวพ้ืนที่พัฒนาที่ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
2.ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
- ต้องการเงินทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ 
- ต้องการศึกษาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
- ต้องการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
- ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินให้กับประชาชน 
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3.ความต้องการด้านสังคม 
- ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ต้องการมีรายได้เสริม 
- ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ 
- ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ต้องการหน่วยรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
4.ความต้องการด้านสาธารณสุขปศุสัตว์ 
- ต้องการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- ต้องการวัคซีนป้องกันโรคที่เก่ียวกับสัตว์  
- ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี 
- ต้องการสถานที่ออกก าลังกาย เช่น สนามเปตอง 
- ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 
5.ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ต้องการแหล่งความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร 
- ต้องการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ 
- ต้องการศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้าน  
- ต้องการความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
- ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนบ้าน 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการกีฬา 
6.ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- ต้องการปลูกไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ เพ่ือทดแทนการปลูกข้าวโพด 
- ต้องการสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย 
- ต้องการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมีในการเกษตร  
- ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน 
7.ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร 
- ต้องการความรู้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง 
- ต้องการความรู้ความเข้าใจ ในการบริการสาธารณะ 
- ต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในส านักงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ    
- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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3.1.การวิเคราะห์กรอบการทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของ
ท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น  ซึ่ งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  ปัจจุบันท้องถิ่นสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค Swot analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) จุดอ่อน (Weak - W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่  โอกาส 
(Oppotunity - O)  และอุปสรรค  (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง 

1. มีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการเองภายใต้กฎหมาย 
2. การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติงาน 
3. มีการบริหารงบประมาณเองภายใต้กฎหมาย 
4. การบริหารงานมีการประสานงานระหว่าง อบต. ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิทัศน์สวยงาม 
7. มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 

จุดอ่อน 

1. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
2. การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว  รายได้ต่ า 
3. สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
4. ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินละที่อยู่อาศัย 
5. การคมนาคมในพ้ืนที่การเกษตรยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง 
6. มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมาก 
7. ไม่มีตลาดรองรับราคาผลผลิต 

 

โอกาส 

1. มีการด าเนินการตามแนวทางตามพระราชด าริ 
2. มีการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
3. มีการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อสร้างให้เกิดกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง 
4. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
5. มีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ   
6. มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ ระยะทางสัญจรสะดวก 
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 อุปสรรค 

1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี มีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องพัฒนา 
2. การสื่อสารด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุม 
3. สภาพพ้ืนที่ส่วนมากเป็นภูเขา 
4. การขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ 
5. การสื่อสารในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1.นโยบายรัฐบาลมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการประชา
รัฐ โครงการ คทช. เป็นต้นมีผลท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
และมีแนวทางในการก าหนดแนวเขตท่ีอยู่อาศัยและที่ดินท ากินโดยไม่รุกล้าพ้ืนที่ป่า 

2.การก าหนดพ้ืนที่เขตป่าสงวน มีส่วนท าให้พ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากินของประชาชนต าบลเมืองลี             
อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนด้วย ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่เดิมก่อนที่จะมีการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าสงวน             
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินอย่างแท้จริงเป็นเพียงผู้ขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเท่านั้น และส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล าบากและล่าช้า เนื่องจากต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ฯ ก่อน 

3.สภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าขายและด้านเกษตรกรรม ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับ
รากหญ้าได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง สินค้าด้านการเกษตรราคาตกต่ า ประชาชนต าบลเมืองลีส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมได้รับผลกระทบอย่างมาก 

 



๕๔ 
 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 

         1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

คมนาคม 1.1.พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในจังหวัดให้ได้
มาตรฐาน  ครอบคลุม    
และท่ัวถึง 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

อบจ.น่าน 
สวพส.น้้าแขว่ง 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 

สาธารณูปโภค 1.2.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

อบจ.น่าน 
สวพส.น้้าแขว่ง 
พลังงาน จ.น่าน 

ชลประทาน จ.น่าน 
การผังเมือง 1.3.พัฒนาระบบผังเมือง

ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

อบจ.น่าน  
โยธา จ.น่าน 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
ระบบโลจิสติกส์ 1.4.ส่งเสริมและพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์   
กองช่าง 

อบต.เมืองลี 
อบจ.น่าน 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
โยธา จ.น่าน 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ    
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์           

แหล่งน้้าเพ่ือ
การเกษตร 

2.1.พัฒนาแหล่งน้้า               
เพ่ือการเกษตร 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

เกษตร อ.นาหมื่น 
เกษตร จ.น่าน 

ชลประทาน จ.น่าน 
สวพส.น้้าแขว่ง 

ส่งเสริมอาชีพ    
และทักษะฝีมือ 

2.2.ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพของประชาชนให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึนพัฒนาความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้้าแขว่ง 

2.3.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มีทักษะ มีงานท้า 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

กศน.อ.นาหมื่น 
สวพส.น้้าแขว่ง 

ส่งเสริมการค้า 2.4.ส่งเสริมการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่ง
ต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้้าแขว่ง 

การส่งเสริมและ
การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 

2.5.พัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว 

ส้านักงานปลัด 
และกองช่าง 
อบต.เมืองลี 

 

อบจ.น่าน 
สวพส.น้้าแขว่ง 
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2.6.พัฒนาบุคลากร        
การบริการ และการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส้านักงานปลัด 
และกองช่าง 
อบต.เมืองลี 

 

สถานีวิทยุ อ.นาหมื่น 
อบจ.น่าน 

สวพส.น้้าแขว่ง 

แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

2.7.การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

สวพส.น้้าแขว่ง 

เศรษฐกิจพอเพียง 2.8.ส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย์ 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

เกษตร อ.นาหมื่น 
เกษตร จ.น่าน 
สวพส.น้้าแขว่ง 

เศรษฐกิจไทย
แลนด์ 4.0 

2.9.ส่งเสริมเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
“ประเทศไทย 4.0” 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

- 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 
 

2.10.ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ การค้าชายแดน 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

- 

3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์                 

การศึกษา 3.1.สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

กศน.อ.นาหมื่น 
สวพส.น้้าแขว่ง 

สุขาภิบาลและ
สาธารณสุข 

3.2.สนับสนุนและส่งเสริม
กิจการด้านสาธารณสุข 
 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

สาธารณสุขอ.นาหมื่น 
รพสต.เมืองลี 

สวพส.น้้าแขว่ง 
สวัสดิการ กีฬา 
และนันทนาการ 

3.3.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการ  การกีฬาและ
นันทนาการแก่ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

สวพส.น้้าแขว่ง 

ส่งเสริม 
การเรียนรู้ และ

คุณธรรมฯ 

3.4 .สร้างสั งคมแห่ งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม  

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

กศน.อ.นาหมื่น 
สวพส.น้้าแขว่ง 

ยาเสพติด 3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง   
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ต่อเนื่อง 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

ที่ท้าการปกครอง 
อ.นาหมื่น 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

3 .6 .ส นั บ ส นุ น ส่ ง เส ริ ม
ป ร ะ ช า ค ม แ ล ะ ก า ร มี      
ส่วนร่วมของประชาชน 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

ที่ท้าการปกครอง 
อ.นาหมื่น 

ความมั่นคง      
ในชีวิต 

3.7.การพัฒนาความมั่นคง
และดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตามกลุ่มวัย/
ทุกช่วงวัย 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้้าแขว่ง 
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ส่งเสริมครอบครัว
เข้มแข็ง 

3.8.สนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้้าแขว่ง 
พัฒนาเด็ก 

เยาวชนสตรีและ
ผู้สูงอายุ 

3.9.การคุ้มครองพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี 
และผู้สูงอายุ 
 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้้าแขว่ง 

ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส         

ผู้พิการ และผู้มี
ภาวะพ่ึงพิง 

3.10.การส่งเสริม พัฒนา 
และคุ้มครองสิทธิ์ผู้ พิการ/
ผู้ ด้ อยโอกาส /ผู้ที่ มี ภ าวะ
พ่ึงพิง 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้้าแขว่ง 

4 
 
 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ท้านุบ้ารุง
โบราณวัตถุและ 
โบราณสถาน 

4.1.อนุรักษ์ ฟื้นฟูสนับสนุน 
ส่งเสริมและบูรณาการ     
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

สภาวัฒนธรรม 
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้้าแขว่ง 

4.2.ส่งเสริมให้ประชาชน     
มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัย
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดน่าน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

สภาวัฒนธรรม 
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้้าแขว่ง 
สภาวัฒนธรรมจ.น่าน 

4.3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม 
ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน
ภายในจังหวัดน่าน 

กองการศึกษาฯ 
และกองช่าง
อบต.เมืองลี 

สภาวัฒนธรรม 
อ.นาหมื่น  

สวพส.น้้าแขว่ง 
สภาวัฒนธรรมจ.น่าน 

5 การพัฒนา               
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม   
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม                     

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
ป้องกันและ             
แก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรม   
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหาขยะและ        

สิ่งปฏิกูล 

5.1.ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างจิตส้านึก ในการ
อนุรักษ์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้้า 
ฝายชะลอน้้า 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
สวพส.น้้าแขว่ง 

หน่วยจัดการต้นน้้า 
ต.เมืองลี 

หน่วยป้องกันป่าไม้ 

5.2.ส่งเสริม สนับสนุน            
เฝ้าระวัง และฟ้ืนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
สวพส.น้้าแขว่ง 

หน่วยจัดการต้นน้้า 
ต.เมืองลี 

หน่วยป้องกันป่าไม้ 
ป้องกันและแก้ไข
ภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 

 
 

5 .3 .ป้ อ งกั น แ ล ะแ ก้ ไข
ปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
สวพส.น้้าแขว่ง 

หน่วยจัดการต้นน้้า 
ต.เมืองลี 

หน่วยป้องกันป่าไม้ 
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ด้านพลังงาน 
 

5.4.ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พลังงาน จ.น่าน 

การจดัท้า
ข้อบัญญัติ/      
เทศบัญญัติ    

ด้านการจัดการ
ทรัพยากร      

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.5.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นจัดท้า
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

สวพส.น้้าแขว่ง 
พลังงาน จ.น่าน 

6 การพัฒนา           
ด้านการบริหาร
จัดการและ          
การบริการ           

การประสานงาน
และบูรณาการ

ร่วมกับ 
หน่วยงานอื่น 

6.1.สนับสนุนให้มี            
การประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและบูรณาการ                            
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

อบต.เมืองลี ส้านักงบประมาณ 
อบจ.น่าน 

ที่ท้าการปกครอง 
อ.นาหมื่น 

รพสต.เมืองลี 
สวพส.น้้าแขว่ง 

การป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

6.2.สนับสนุน ส่งเสริมงาน
บรรเทาสาธารณ ภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

ที่ท้าการปกครอง  
อ.นาหมื่น 

การพัฒนาและ        
การบริหารจัดการ

องค์กร 

6.3.พัฒนาสมรรถนะของ
องค์กรให้มีความเหมาะสม
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

อบต.เมืองลี กรมส่งเสริมฯ 
ท้องถิ่น จ.น่าน 

หน่วยตรวจสอบและ
หน่วยประเมินอ่ืนๆ 

การพัฒนาเมือง 
การบริหาร และ 

บุคลากร 

6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒ นาเมื อ ง การ
บริหาร และ ด้านบุคลากร 

ส้านักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น 
จ.น่านหน่วยงานจัด

อบรมอ่ืนๆ 
การจัดหาวัสดุ   

ครุภัณฑ์ 
6.5.จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ 
และเครื่องจักรกลที่จ้าเป็น
ส้าหรับการปฏิบัติงาน     
ขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น 

อบต.เมืองลี ส้านักงบประมาณ 
 

การสนับสนุน
ภาคเอกชน 

องค์กรชุมชน 

6.6.ส่งเสริมและสนับสนุน
การด้าเนินงานขององค์กร
ภาคเอกชน องค์กรชุมชน
และเครือข่ายภาคประชาชน 

อบต.เมืองลี สวพส.น้้าแขว่ง 

7 การพัฒนาด้าน            
การจัดการวิถี
ชุมชนพ้ืนที่ต้นน้้า 

การจัดท้าแผนที่
ชุมชน 

7.1.สนับสนุนให้ใช้แผนที่
ชุมชนท้องถิ่นในการ
วางแผนจัดการชุมชน 
 

อบต.เมืองลี ส้านักงาน จ.น่าน 
ป่าไม้ จ.น่าน 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
สวพส.น้้าแขว่ง 
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การถือครอง      
ที่อยู่อาศัยและ       

ที่ดินท้ากิน 

7.2.สนับสนุนให้มีการ
จัดการพ้ืนที่ท้าการเกษตร 
พ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครอง
ที่ดินที่เหมาะสมกับ             
พ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
 

อบต.เมืองลี ป่าไม้ จ.น่าน 
พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 

สวพส.น้้าแขว่ง 

การสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือ
ในการจัดการ

ทรัพยากร 

7.3.สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้าง
ความร่วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรของพื้นที่              
ลุ่มน้้าน่าน 

อบต.เมืองลี ป่าไม้ จ.น่าน 
พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 

สวพส.น้้าแขว่ง 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

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)
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
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

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

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

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

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 200,000  2 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ซ่อมแซมถนน 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ในการสัญจร เพ่ือการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

11 โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผลการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000 500,000 500,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
(ห้วยก้าแพ้ง - ผาแม้ว) หมู่ท่ี 2 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร ขนถ่ายพืชผลการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร อบต.เมืองลี

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

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

ถนนสายนาคา-น ้าแขว่ง

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าห้วยโทก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
(บนบ้านนายประดิษฐ์) หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างสะพาน 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

หมู่ท่ี 4 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี
16 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

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

18 โครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมฝาปิด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 200,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

19 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
20 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าน ้าลี หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างสะพานไม้ 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000        400,000        400,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
แบบ ผ.02
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 ๒๕63
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22 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าห้วยขุมต่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี
23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. 400,000        400,000        400,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

(หอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 1 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อเหล่ียม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000        500,000        500,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

25 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000        500,000        500,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
(สายนายอน) หมู่ท่ี 4 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร เกษตร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร อบต.เมืองลี

26 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000        500,000        500,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร เกษตร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร อบต.เมืองลี

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าห้วยอ้อย 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

28 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าน ้าลี หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างสะพาน 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

29 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยขุมต่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี
30 โครงการปรับปรุงถนนเข้าอ่างเก็บน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 500,000        500,000        500,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4 ในการเดินทาง การสัญจร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร อบต.เมืองลี

31 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยต้นกอก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี
32 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยม่วงด้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

ท่ี
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา
โครงการ วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

33 โครงการก่อสร้างถนนเข้าส้านักสงฆ์ หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

34 โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าหอประชุม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน         250,000         250,000         250,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 3 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

35 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
36 โครงการขยายถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายถนน 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 5 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี
37 โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านต้นผึ ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

38 โครงการขุดลอกดินเพ่ือก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 1 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

39 โครงการสร้างทางระบายน ้าถนนเส้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน ้า 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

40 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ห้วยป่าหก หมู่ท่ี 1 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

41 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมปากทางเข้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ห้วยต้นกอก หมู่ท่ี 3 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

42 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมทางไป เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านต้นผึ ง หมู่ท่ี 3 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนเพ่ือการ 350,000        350,000        350,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เข้าพื นท่ีเกษตร(ทางเข้าป่าช้า) หมู่ท่ี 3 สะดวกในการสัญจร เกษตร จ้านวน 1 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร อบต.เมืองลี

44 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล้าน ้าลี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 5 สะดวกในการสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

45 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพื นท่ีการเกษตร เพ่ือการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างถนน 500,000 500,000 500,000 1 มีการคมนาคมและขนส่งพืชผล กองช่าง
บริเวณล้าน ้าห่าง ม.3 พืชผลทางการเกษตรท่ีสะดวก จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก อบต.เมืองลี

รวดเร็วมากย่ิงขึ น และรวดเร็ว
รวม 45 โครงการ 800,000  14,450,000   14,450,000   14,450,000   

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างถนน คสล. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 ประชาชนเดินทางสัญจร กองช่าง
ม.5 ในการเดินทางสัญจร จ้านวน 1 แห่ง (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน แห่ง ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ อบต.เมืองลี 

ของประชาชน และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) ปลอดภัยมากย่ิงขึ น สวพส.น ้าแขว่ง
2 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื นท่ีการเกษตร  เพ่ือให้การขนส่งและเดินทาง ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 เกษตรกรมีถนนเพ่ือ กองช่าง

ม.3 ส้าหรับการเกษตรสะดวกและ จ้านวน 1 แห่ง (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน แห่ง การเกษตรท่ีช่วยให้ อบต.เมืองลี 
รวดเร็วย่ิงขึ น ระยะทาง 4 กิโลเมตร พัฒนาท่ีดินจ.น่าน พัฒนาท่ีดินจ.น่าน พัฒนาท่ีดินจ.น่าน การขนส่งทางการเกษตร สวพส.น ้าแขว่ง

และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ น
3 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร ม.7 เพ่ือให้การขนส่งและเดินทาง ปรับปรุงถนนเพ่ือ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 เกษตรกรมีถนนเพ่ือ กองช่าง

ส้าหรับการเกษตรสะดวกและ การเกษตร (งบ อบต.และ (งบ อบต.และ (งบ อบต.และ แห่ง การเกษตรท่ีช่วยให้ อบต.เมืองลี 
รวดเร็วย่ิงขึ น จ้านวน 1 แห่ง สวพส.น ้าแขว่ง) สวพส.น ้าแขว่ง) สวพส.น ้าแขว่ง) การขนส่งทางการเกษตร สวพส.น ้าแขว่ง

สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ น
4 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือให้มีถนนท่ีสะดวกส้าหรับ ปรับปรุงถนนเพ่ือการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 นักท่องเท่ียวสามารถเดินทาง กองช่าง

ม.5 การเดินทางของนักท่องเท่ียว ท่องเท่ียว จ้านวน 1 แห่ง (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน แห่ง ไปยังแหล่งท่องเท่ียวได้อย่าง อบต.เมืองลี 
และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ น สวพส.น ้าแขว่ง

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

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

(งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.)
6 โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผลการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านน ้าแขว่ง ต้าบลเมืองลี เช่ือมต่อบ้าน ในการสัญจร ในการขนถ่ายพืชผล จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.และ (งบ อบต.และ (งบ อบต.และ แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

เชตะวัน ต้าบลสันทะ อ้าเภอนาน้อย ทางการเกษตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.)
รวม 6 โครงการ 15,460,000 15,460,000 15,460,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการซ่อมแซมระบบ เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ซ่อมแซมระบบประปา 200,000        200,000        200,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ประปาผิวดินทั งระบบ หมู่ท่ี 2 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค หมู่บ้านป่าซาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2 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

3 โครงการขยายระบบประปาภูเขา  เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ขยายระบบประปาภูเขา 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างระบบผลิต เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างระบบผลิตและ 700,000        700,000        700,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
และจ่ายน ้าด่ืมเพ่ืออุปโภค ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ระบบจ่ายน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
บริโภคท่ีสะอาด หมู่ท่ี 3

5 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปา 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ประปาภูเขา หมู่ท่ี 5 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

6 โครงการซ่อมแซมระบบ เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ซ่อมแซมระบบประปา 300,000        300,000        300,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ประปาภูเขา หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค หมู่บ้านนาหมอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

7 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน  เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน 150,000        150,000        150,000        30 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
 (ฝ. 5) หมู่ท่ี 2 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถัง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

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

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

งบประมาณและท่ีมา

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



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

8 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

9 โครงการก่อสร้างถังพักน ้าบาดาล เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างถังพักน ้า 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

10 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
11 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปา 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
12 โครงการซ่อมแซมระบบ เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ซ่อมแซมระบบประปา 300,000        300,000        300,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง

ประปาภูเขา หมู่ท่ี 2 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
13 โครงการซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ซ่อมแซมระบบประปา 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง

บาดาล หมู่ท่ี 2 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
14 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างระบบประปา 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง

ประปาภูเขา  หมู่ท่ี 6 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

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

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

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

15 โครงการก่อสร้างถังพักน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน ้า ก่อสร้างถังพักน ้า 500,000        500,000        500,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค คสล. จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

16 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน ้า ซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน 350,000        350,000        350,000        10 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ฝ. ๕) หมู่ท่ี 4 เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถัง การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

17 โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

18 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน   เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน ้า ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน 350,000        350,000        350,000        15 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ฝ. ๕) หมู่ท่ี 7 เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (ฝ.๕)  จ้านวน 15 ถัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถัง การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

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

20 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน ้า ปรับปรุงระบบประปา 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ประปาผิวดิน หมู่ท่ี 7 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

21 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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ

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

งบประมาณและท่ีมา

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
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

22 โครงการซ่อมแซมระบบน ้า  เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ซ่อมแซมบ่อบาดาล 150,000        150,000        150,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
บ่อบาดาล  หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

23 โครงการซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีประมาณน ้า ซ่อมแซมระบบประปา 300,000        300,000        300,000        1 ประชาชนได้มีปริมาณน ้า กองช่าง
ประปาผิวดิน  หมู่ท่ี 4 เพียงพอส้าหรับการเกษตร เพ่ือการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

24 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 200,000        200,000        200,000        1 มีน ้าเพียงพอต่อการอุปโภค กองช่าง
พื นท่ีต้าบลเมืองลี ส้าหรับการอุปโภค บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง บริโภคและการเกษตร อบต.เมืองลี

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

26 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

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

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

โครงการ

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
งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ท่ี

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

30 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

31 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

32 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าพื นท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน ้า พัฒนาแหล่งน ้า 200,000        200,000        200,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
แก้มลิง (ห้วยน ้าทวาย) หมู่ท่ี 3 เพียงพอ ส้าหรับอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

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

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

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

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

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
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

36 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

37 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

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

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

40 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

41 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

42 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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

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

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

1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด
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 ๒๕64
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 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

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

45 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน ้า ปรับปรุงระบบประปา 250,000        250,000        250,000        1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ประปาภูเขา หมู่ท่ี 3 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

46 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือมีบ่อบาดาลและระบบ ขุดเจาะบ่อบาดาล 800,000 800,000 800,000 7 มีบ่อบาดาลและระบบส่งน ้า กองช่าง
และระบบจ่ายน ้าเพ่ือรองรับ จ่ายน ้าเพ่ือรองรับระบบการ และก่อสร้างระบบจ่ายน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ท่ีสามารถรองรับการผลิตน ้า อบต.เมืองลี
การก่อสร้างระบบผลิต ผลิตน ้าประปาป๊อกแทงค์  เพ่ือรองรับระบบการผลิต จากระบบผลิตน ้าประปา
น ้าประปาป๊อกแทงค์ น ้าประปาป๊อกแทงค์ ป๊อกแทงค์
(POG TANKS) ม.1-ม.7 จ้านวน 7 แห่ง

47 โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม เพ่ือให้มีการปรับปรุงโรงผลิต ปรับปรุง-ซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 1 โรงผลิตน ้าด่ืมตาดหมอก กองช่าง 
โรงผลิตน ้าด่ืมตาดหมอก ม.1 น ้าด่ืมตาดหมอกให้สามารถ โรงผลิตน ้าด่ืมตาดหมอก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ได้รับการปรับปรุง-ซ่อมแซม อบต.เมืองลี

ผลิตน ้าด่ืมส้าหรับประชาชน จ้านวน 1 แห่ง สามารถผลิตน ้าด่ืมได้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

48 โครงการก่อสร้างถังพักน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างถังพักน ้า 500,000 500,000 500,000 2 บริเวณน ้าตกวังเขียวมีถังพักน ้า กองช่าง 
บริเวณน ้าตกวังเขียว ม.1 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค บริเวณน ้าตกวังเขียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถัง เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

จ้านวน 2 ถัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด
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 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

49 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

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง การขยายเขตไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 7 ประชาชนต้าบลเมืองลี กองช่าง 
(ไฟฟ้าแรงต้่า) ท่ัวต้าบลเมืองลี ส้าหรับพื นท่ีสาธารณะ และใช้หลอดไฮโดรเจน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน สามารถเดินทางสัญจรในเวลา อบต.เมืองลี
ใช้หลอดไฮโดรเจน ท่ัวทั งต้าบลเมืองลี กลางคืนได้อย่างปลอดภัย

51 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ การติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 150,000        150,000        150,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต้าบลเมืองลี ความสะดวกในการสัญจร สาธารณะ พท.ต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการสัญจร อบต.เมืองลี

52 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เพ่ือปรับภูมิทัศน์ อบต.เมืองลี ก่อสร้างซุ้มประตู 250,000        250,000        250,000        1 เพ่ือสร้างภูมิท้ศน์ให้สวยงาม กองช่าง
บริเวณส้านักงาน อบต. เมืองลี จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

53 โครงการก่อสร้างรั วโบราณ เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน ก่อสร้างรั วโบราณ 200,000  1 ทรัพย์สินทางราชการได้รับ กองช่าง
บริเวณส้านักงาน อบต.เมืองลี ของทางราชการ สูง 0.80 ม. ยาว 75.00 ม. (งบ อบต.) แห่ง ความปลอดภัย อบต.เมืองลี

54 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ีอให้บริการประชาชน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 300,000        300,000        300,000        1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ศูนย์พัฒนาอาชีพต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการใช้บริการ อบต.เมืองลี

55 โครงการขุดตักปรับพื นท่ีส้าหรับ เพ่ือให้ประชาชนมีพื นท่ี ปรับพื นท่ีจาก 150,000        150,000        150,000        1 ประชาชนได้รับการดูแล กองช่าง
การเกษตรในพื นท่ีต้าบลเมืองลี ม.1-ม.7 เพียงพอส้าหรับท้าการเกษตร การทับถมของดินตะกอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ด้านโครงสร้างพื นฐาน อบต.เมืองลี

56 โครงการก่อสร้างเมรุ  หมู่ท่ี 4 เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างเมรุ 500,000        500,000        500,000        1 มีอาคารสถานท่ีอ้านวย กองช่าง
ในการประกอบพิธีฌาปนกิจ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ความสะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

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

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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57 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนได้รับ การก่อสร้าง 700,000 700,000 700,000 7 ประชาชนต้าบลเมืองลีได้ กองช่าง 
ประจ้าหมู่บ้าน ม.1-ม.7 ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง หอกระจายข่าว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง อบต.เมืองลี

7 หมู่บ้าน ท่ัวถึง
58 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน  เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างศาลา 300,000        300,000        300,000        1 มีอาคารสถานท่ีอ้านวย กองช่าง

(บ้านน ้าอูนและบ้านน ้าแขว่ง) หมู่ท่ี 1 ให้กับประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ความสะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี
59 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน  เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างศาลา 350,000        350,000        350,000        1 มีอาคารสถานท่ีอ้านวย กองช่าง

(บ้านป่าชางและบ้านนาม่วง) ให้กับประชาชน ฌาปนสถาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ความสะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี
หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7

60 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เพ่ือพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว สร้างสวนสาธารณะ 200,000        200,000        200,000        1 เพ่ืออ้านวยความสะดวก กองช่าง
(ม่อนคือ/ห้วยกระทิง) หมู่ท่ี 4 จ้านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง แก่นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

61 โครงการก่อสร้างศาลาพัก เพ่ือบริการประชาชน ก่อสร้างศาลาพัก 200,000        200,000        200,000        1 ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก กองช่าง
ส้าหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และผู้มาติดต่อราชการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

62 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือท่ีท้าการ เพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศน์ ก่อสร้างป้ายท่ีท้าการ 150,000        150,000        150,000        1 เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม กองช่าง
อบต.เมืองลี ให้สวยงาม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

63 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างศาลา 350,000        350,000        350,000        1 มีอาคารสถานท่ีอ้านวย กองช่าง
หมู่ท่ี 5  ให้กับประชาชน ฌาปนสถาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ความสะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
แบบ ผ.02
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64 โครงการปรับภูมิทัศน์ อบต.เมืองลี เพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศน์ ปรับภูมิทัศน์ อบต. 50,000          50,000          50,000          1 เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม กองช่าง
ให้สวยงาม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

65 โครงการปรับปรุงหอประชุม เพ่ือต่อเติมหรือเปล่ียนแปลง ปรับปรุงหอประชุม 350,000        350,000        350,000        1 มีอาคารสถานท่ีอ้านวยความ กองช่าง
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 อาคารให้เกิดความสะดวก จ้านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง สะดวกให้กับประชาชน อบต.เมืองลี

และปลอดภัย
66 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.

67 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 350,000        350,000        350,000        7 เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว กองช่าง
แผงโซล่าเซลล์เข้าสถานท่ีท่องเท่ียว และการสัญจรของประชาชน จ้านวน 7 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และการสัญจรของประชาชน อบต.เมืองลี
 หมู่ท่ี 1-7

68 โครงการก่อสร้างห้องน ้า ศพด. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างห้องน ้า 150,000 150,000 150,000 1 เพ่ืออ้านวยความสะดวก กองช่าง
อบต.เมืองลี ให้กับประชาชนและ จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง แก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน อบต.เมืองลี

ผู้ปฏิบัติงานใน ศพด.

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

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
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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69 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 2,000,000     2,000,000     2,000,000     1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองช่าง
อบต.เมืองลี ในการปฏิบัติงาน จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.เมืองลี

70 โครงการก่อสร้างพนังกั นน ้า เพ่ือป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างพนังกั นน ้า 100,000        100,000        100,000        1 พนักกั นน ้าป้องกันดินทรุดตัว กองช่าง
บริเวณอาคาร ศพด. ของหน้าดินบริเวณทางน ้าทิ ง จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และอาคารศพด.ปลอดภัย อบต.เมืองลี

โดยรอบอาคาร ศพด.
71 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าบริเวณ เพ่ือป้องกันน ้าเสียเข้าสู่ ก่อสร้างรางระบายน ้า 100,000        100,000        100,000        1 ศพด.มีระบบการจัดการน ้าเสีย กองช่าง

อาคาร ศพด. พื นท่ีใกล้เคียง จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และน ้าทิ ง อบต.เมืองลี
72 โครงการก่อสร้างหลังคา เพ่ือรักษาและยืดเวลาอายุ หลังคาเคร่ืองเล่นสนาม 30,000          30,000          30,000          1 มีหลังคามุงเคร่ืองเล่นสนาม กองช่าง

มุงเคร่ืองเล่นสนาม ศพด. การใช้งานของเคร่ืองเล่นสนาม จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพ่ือรักษาทรัพย์สินของ ศพด. อบต.เมืองลี
73 โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณด้านหน้า เพ่ือป้องกันแดดและฝน ก่อสร้างหลังคา 50,000          50,000          50,000          1 เพ่ืออ้านวยความสะดวก กองช่าง

ศพด. บริเวณ ศพด.และเพ่ือความสะดวก จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการปฏิบัติงานของ อบต. อบต.เมืองลี
ในการปฏิบัติงาน

74 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือใช้พลังงานทดแทนใน ติดตั งระบบโซล่าเซลล์ 500,000        500,000        500,000        1 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน กองช่าง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์ของอบต.เมืองลี อบต.เมืองลีและประสานงบ จ้านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการปฏิงาน อบต.เมืองลี

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
75 โครงการขยายเขตติดตั งไฟก่ิงส่องสว่าง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า 150,000 150,000 150,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 

ภายในหมู่บ้าน ม.2 ในการสัญจรในเวลากลางคืน จ้านวน 1 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และปลอดภัยในการสัญจร อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

76 โครงการก่อสร้างสวนอุ่นไอรัก เพ่ืออุดหนุนโครงการก่อสร้าง อุดหนุนงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 1 มีสวนอุ่นไอรักฯเพ่ือเป็นสถานท่ี ท่ีว่าการ 
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก สวนอุ่นไอรักฯ ของท่ีว่าการ เพ่ือก่อสร้างสวนอุ่นไอรักฯ (งบ อบต.เมืองลี (งบ อบต.เมืองลี (งบ อบต.เมืองลี แห่ง ในการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 อ.นาหม่ืน
รัชกาลท่ี 10 อ้าเภอนาหม่ืน จ้านวน 1 แห่ง สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

อ.นาหม่ืน) อ.นาหม่ืน) อ.นาหม่ืน)
77 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
78 โครงการขุดบ่อก้าจัดขยะ เพ่ือสร้างจิตส้านึกเก่ียว บ่อฝังกลบขยะ 10,000          10,000          10,000          7 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล ส้านักปลัด

การจัดการขยะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง รักษา อบต.เมืองลี
79 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เตาเผาขยะ เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมได้รับ หมู่ท่ี ๑-๗ 35,000          35,000          35,000          7 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล ส้านักปลัด

การดูแลรักษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง รักษา อบต.เมืองลี
80 โครงการปรับภูมิทัศน์ ศพด. เพ่ือจัดให้ ศพด.มีภูมิทัศน์สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ 10,000    20,000          20,000          20,000          1 ศพด.มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองการศึกษา

สะอาด พร้อมดูแลเด็ก ศพด. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และพร้อมส้าหรับการดูแลเด็กฯ อบต.เมืองลี
81 โครงการก่อสร้างสนามเปตอง เพ่ือมีสถานท่ีออกก้าลังกาย ก่อสร้างสนามเปตอง 5,000            5,000            5,000            1 ประชาชนมีสถานท่ีออกก้าลังกาย กองช่าง

ส้าหรับประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี
82 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เพ่ือมีลานกีฬาส้าหรับการป้องกัน ก่อสร้างลานกีฬา/ 1,000,000     1,000,000     1,000,000     2 ประชาชนมีสถานท่ีออกก้าลังกาย กองช่าง

ต้าบลเมืองลี และแก้ไขปัญหายาเสพติด สนามกีฬา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง อบต.เมืองลี
83 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

รวม   83 โครงการ  -  - 410,000  23,516,000 23,516,000 23,516,000  -  -  -

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถังพักน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ อุดหนุนงบฯ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 มีถังพักน ้าและระบบจ่ายน ้า สวพส.น ้าแขว่ง
และระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร ส้าหรับการเกษตร เพ่ือก่อสร้างถังพักน ้า (งบชลประทาน (งบชลประทาน (งบชลประทาน แห่ง เพ่ือการเกษตร ท่ีเพียงพอ กองช่าง 
ม.5 และระบบส่งน ้า จังหวัดน่านและ จังหวัดน่านและ จังหวัดน่านและ ต่อความต้องการใช้น ้า อบต.เมืองลี

ระยะทาง 4,000 ม. อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) เพ่ือการเกษตร
จ้านวน 1 แห่ง

2 โครงการสร้างถังพักน ้า เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างถังพักน ้า 1,300,000 1,300,000 1,300,000 6 มีถังพักน ้าและระบบจ่ายน ้า สวพส.น ้าแขว่ง
เพ่ือการเกษตรพร้อมระบบจ่ายน ้า  ส้าหรับการเกษตร และระบบส่งน ้า (งบชลประทาน (งบชลประทาน (งบชลประทาน แห่ง เพ่ือการเกษตร ท่ีเพียงพอ ร่วมกับ 
ม.1 และงบอบต.) และงบอบต.) และงบอบต.) ต่อความต้องการใช้น ้าเพ่ือ อบต.เมืองลี

การเกษตร
3 โครงการก่อสร้างถังพักน ้าห้วยขี หมู เพ่ือสามารถเก็บน ้าไว้ใช้ ก่อสร้างถังพักน ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง

และห้วยบั งกลาง  ม.2 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 2 แห่ง (กรมทรัพยากรน ้า (กรมทรัพยากรน ้า (กรมทรัพยากรน ้า แห่ง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี 
กรมชลฯและ กรมชลฯและ กรมชลฯและ สวพส.น ้าแขว่ง
อบจ.น่าน) อบจ.น่าน) อบจ.น่าน)

4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน ้า ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 มีปริมาณน ้าเพียงพอ กองช่าง
น ้าห้วยจะวักพร้อมถังเก็บน ้า เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริเวณห้วยจะวัก (กรมทรัพยากรน ้า (กรมทรัพยากรน ้า (กรมทรัพยากรน ้า แห่ง ส้าหรับการอุปโภคบริโภค อบต.เมืองลี 
และระบบส่งน ้าส้าหรับ บริโภค จ้านวน 1 แห่ง กรมชลฯและ กรมชลฯและ กรมชลฯและ และมีระบบส่งน ้าท่ีมี สวพส.น ้าแขว่ง
การอุปโภคและบริโภค ม.3 อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) ประสิทธิภาพ

5 โครงการขุดบ่อบาดาล เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ ขุดบ่อบาดาลพร้อมกับ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 มีถังพักน ้าและระบบจ่ายน ้า กองช่าง
ก่อสร้างถังเก็บน ้าและระบบ ส้าหรับการอุปโภค บริโภค สร้างถังเก็บน ้า (กรมทรัพยากรน ้า (กรมทรัพยากรน ้า (กรมทรัพยากรน ้า แห่ง เพ่ือการเกษตร ท่ีเพียงพอ อบต.เมืองลี 
จ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภค และระบบส่งน ้า และอบตเมืองลี) และอบตเมืองลี) และอบตเมืองลี) ต่อความต้องการใช้น ้าเพ่ือ สวพส.น ้าแขว่ง
และบริโภคบ้านนาม่วง ม.7 จ้านวน 1 แห่ง การเกษตร

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

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

1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

6 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้า เพ่ือผันน ้าจากแหล่งน ้า ก่อสร้างระบบสูบน ้า 10,000 10,000 10,000 1 เพ่ือผันน ้าจากแหล่งน ้าไปใช้ กองช่าง
(ตะบันน ้า) ด้านล่างไปยังพื นท่ีสูงได้มี บริเวณน ้าตกวังพะง่าง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

ปริมาณน ้าเพียงพอ จ้านวน 1 แห่ง และสนงพลังงาน
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ.น่าน

7 โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า 1.เพ่ือให้มีการผลิตไฟฟ้า ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า 100,000 100,000 100,000 7 1.มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง
พลังงานน ้า ม.1-ม.7 จากแหล่งน ้าธรรมชาติ พลังงานน ้าจ้านวน 7 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง 2.มีระบบการผลิตไฟฟ้า อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีพลังงานไฟฟ้า บริเวณห้วยทรายขาว จากแหล่งน ้าธรรมชาติ และสนงพลังงาน
ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 3.ลดโลกร้อนจากการ จ.น่าน

ผลิตไฟฟ้าถ่านหิน
8 โครงการก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ เพ่ือทดแทนการใช้แก็ส ก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ 10,000 10,000 10,000 7 สามารถลดการใช้แก็ส LPG กองช่าง

ม.1-ม.7 LPG จ้านวน 7 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อบต.เมืองลี
และสนงพลังงาน

จ.น่าน
9 โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงาน 1.เพ่ือแปรรูปผลผลิต ก่อสร้างระบบอบแห้ง 10,000 10,000 10,000 7 สามารถแปรรูปผลผลิต กองช่าง

แสงอาทิตย์แปรรูปทางการเกษตร ทางการเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ทางการเกษตรเพ่ือสร้าง อบต.เมืองลี
ม.1-ม.7 2.เพ่ือมูลค่าเพ่ิมผลผลิต จ้านวน 7 แห่ง รายได้ให้กับเกษตรกร และสนงพลังงาน

ทางการเกษตร จ.น่าน

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

1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
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10 โครงการก่อสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพ่ือน้าไม้ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก่อสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร 10,000 10,000 10,000 7 มีแหล่งผลิตถ่านเพ่ือใช้ส้าหรับ กองช่าง
ม.1-ม.7 มาแปรรูปเป็นถ่านสร้างรายได้ จ้านวน 7 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง จ้าหน่าย สร้างรายได้แก่ อบต.เมืองลี

ชุมชน/หมู่บ้าน และสนงพลังงาน
จ.น่าน

11 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือความสะดวกในการจัด ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 300,000 300,000 300,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง 
ของหมู่บ้าน ม.2 กิจกรรมและการประชุม จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการประชุมและการจัด อบต.เมืองลี

กิจกรรม สวพส.น ้าแขว่ง
12 โครงการปรับเปล่ียนหลอดไฟฟ้า เพ่ือลดการใช้พลังงานในพื นท่ี เปล่ียนหลอดไฟฟ้า 10,000          10,000          10,000          3 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน กองช่าง

ทางสาธารณะต้าบลเมืองลี ต้าบลเมืองลี ทางสาธารณะต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า อบต.เมืองลี
พลังงานจังหวัดน่าน

13 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ก่อสร้างซุ้มประตู 500,000 500,000 500,000 1 มีซุ้มประตูท่ีแสดงออกถึง กองช่าง 
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบัน อบต.เมืองลี
บริเวณทางเข้าต้าบลเมืองลี พระมหากษัตริย์ สวพส.น ้าแขว่ง

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื นท่ีท้ากิน เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า 150,000 150,000 150,000 7 มีระบบไฟฟ้าเข้าพื นท่ีท้ากิน กองช่าง 
ต้าบลเมืองลี ม.1-ม.7 ในการสัญจรเดินทางและการ จ้านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง อบต.เมืองลี

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร พืชผลทางการเกษตร สวพส.น ้าแขว่ง

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

แบบ ผ.02/1
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15 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า เพ่ือมีระบบไฟฟ้าในการส่งน ้า ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพ่ือจ่ายน ้า 400,000 400,000 400,000 7 มีระบบไฟฟ้าในการส่งน ้า กองช่าง 
เพ่ือการจ่ายน ้าของระบบการผลิต ให้กับระบบผลิตน ้าประปา ของระบบผลิตน ้าประปา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ให้กับระบบการผลิตน ้าประปา อบต.เมืองลี
น ้าประปาป๊อกแทงค์ (POG TANKS) ป๊อกแทงค์ ป๊อกแทงค์ จ้านวน 7 หมู่บ้าน ป๊อกแทงค์ท่ีเพียงพอ สวพส.น ้าแขว่ง
ม.1-ม.7

16 โครงการปรับปรุงป้ายจราจร เพ่ือการเดินทางสัญจรของ ปรับปรุงป้ายจราจร และ 700,000 700,000 700,000 7 มีป้ายจราจรและสัญญาณไฟ กองช่าง 
และไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ประชาชน ท่ีปลอดภัยและ ติดตั งไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน เพ่ือการลดอุบัติเหตุในการขับข่ี อบต.เมืองลี
ตามเขตพื นท่ีเส่ียงอันตรายจากอุบัติเหตุ เป็นการลดอุบัติเหตุ จ้านวน 7 หมู่บ้าน สวพส.น ้าแขว่ง
ในพื นท่ีต้าบลเมืองลี

17 โครงการปรับปรุงระบบการจ่าย เพ่ือการจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีมี อุดหนุนงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 1 มีระบบกระแสไฟฟ้าท่ีเสถียร สวพส.น ้าแขว่ง
กระแสไฟฟ้า ม.3 ความเสถียร แก้ไขปัญหาไฟฟ้า เพ่ือปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้า (งบไฟฟ้านาหม่ืน (งบไฟฟ้านาหม่ืน (งบไฟฟ้านาหม่ืน แห่ง สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่าง กองช่าง 

ดับ ไฟฟ้าตก จ้านวน 1 หมู่บ้าน และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) ต่อเน่ือง อบต.เมืองลี
18 การปรับปรุงและซ่อมแซมการจ่าย เพ่ือการจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีมี อุดหนุนงบประมาณ 300,000 300,000 300,000 1 มีระบบกระแสไฟฟ้าท่ีเสถียร สวพส.น ้าแขว่ง

กระแสไฟฟ้าในชุมชน ม.6 ความเสถียร แก้ไขปัญหาไฟฟ้า เพ่ือปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้า (งบไฟฟ้านาหม่ืน (งบไฟฟ้านาหม่ืน (งบไฟฟ้านาหม่ืน แห่ง สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่าง กองช่าง 
ดับ ไฟฟ้าตก จ้านวน 1 หมู่บ้าน และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) ต่อเน่ือง อบต.เมืองลี

รวม   18 โครงการ  -  - 13,800,000 13,800,000 13,800,000  -  -  -

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

แบบ ผ.02/1
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1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000            500,000            500,000            1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 เกษตรของราษฎร คสล. (ล้าน้้าแขว่ง) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

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

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

4 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า คสล. เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ี ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000            500,000            500,000            1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
(ทุ่งนาดง) ทุ่งปู่ตาถึงฝานปู่แดง การเกษตรของราษฎร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี
หมู่ท่ี 6

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

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

7 โครงการขุดลอกสระน้้า เพ่ือลดการต้ืนเขินของแหล่งน้้า ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 200,000            200,000            200,000            1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
สาธารณหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง การเกษตร อบต.เมืองลี

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

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

9 โครงการขุดลอกล้าน้้าอูน (แก้มลิง)  เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน้้า ขุดลอกล้าน้้า 200,000            200,000            200,000            1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี ๑ เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

11 โครงการขุดลอกน้้าตกและล้าน้้าสาขา เพ่ือลดการต้ืนเขินของแหล่งน้้า ขุดลอกล้าห้วย 200,000            200,000            200,000            1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
(น้้าตกวังพระง่าง) หมู่ท่ี 5 เพ่ือการเกษตรของราษฎร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

12 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 400,000            400,000            400,000            1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

13 โครงการก่อสร้างส่ิงป้องกัน เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ 1.ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000            500,000            500,000            1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
น้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีทางการเกษตร เกษตรของราษฎร 2.ก่อสร้างกล่องเกเบ้ียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี
หมู่ท่ี 2

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

15 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 500,000            500,000            500,000            2 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
1.ต้นน้้า 2.น้้าแขว่งกลาง หมู่ท่ี 6 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน 2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

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

แบบ ผ.02
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(KPI)

16 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 200,000      5 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
ห้วยหมาก/ทุ่งป่าหก/ทุ่งลุ่มวัดห่าง เพียงพอส้าหรับการเกษตร กว้าง0.70 ม. ลึก 0.40 ม. (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี
/ทุ่งตีนชัน/ทุ่งนาน้อย หมู่ท่ี 1 หนา 0.07 ม. ยาว 430 ม.

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

18 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 250,000            250,000            250,000            1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
หล่ายหน้า หมู่ท่ี 2 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

19 โครงการซ่อมแซมดาดล้าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมดาดล้าเหมือง 400,000            400,000            400,000            1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
ทุ่งน่าน  หมู่ท่ี 7 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

20 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 250,000            250,000            250,000            1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

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

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างฝายเก็บน้้า 100,000 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
(ฝายป่าไผ่) ม.7 เพียงพอส้าหรับการอุปโภค บริเวณป่าไผ่ (งบ อบต.) แห่ง การอุปโภค บริโภค และ อบต.เมืองลี 

บริโภค และการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง การเกษตร

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

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

แบบ ผ.02
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24 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างฝายก้ันน้้า 300,000            300,000            300,000            1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
นามะกอก หมู่ท่ี 3 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

25 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ก่อสร้างฝายก้ันน้้า 500,000            500,000            500,000            1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

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

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

29 โครงการวางท่อส่งน้้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า วางท่อส่งน้้า 250,000            250,000            250,000            1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
นาสาบน หมู่ท่ี 2 เพียงพอส้าหรับการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

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

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

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

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

แบบ ผ.02



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

33 โครงการซ่อมแซมฝายนาม่วง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมฝาย 100,000            100,000            100,000            1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
(ท้าให้ต้่าลง) หมู่ท่ี 7 เพียงพอ จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

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

36 โครงการเสริมฝายก้ันน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้า ซ่อมแซมฝายก้ันน้้า 100,000            100,000            100,000            1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
ทุ่งหล่ายหน้า หมู่ท่ี 7 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

37 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้า ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 400,000            400,000            400,000            1 ได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กฝายนาหมอ เพียงพอต่อการท้าการเกษตร คอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี
หมู่ท่ี 3

38 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

39 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 250,000            250,000            250,000            1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
ล้าเหมืองนาโป่งหมู่ท่ี 4 เกษตรของราษฎร คสล. จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

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

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



ตัวช้ีวัด
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(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
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(KPI)

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

41 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าแขว่ง เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 250,000            250,000            250,000            1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
(เขตบ้านนาม่วง) หมู่ท่ี 2 เกษตรของราษฎร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี

42 โครงการก่อสร้างฝายนายอน เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน้้า ก่อสร้างฝายพร้อมระบบ 350,000            350,000            350,000            1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
พร้อมระบบส่งน้้าเข้าพ้ืนท่ี เพียงพอส้าหรับการเกษตร ส่งน้้า จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี
การเกษตร หมู่ท่ี 4

43 โครงการก่อสร้างฝายลุ่มบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีประมาณน้้า ก่อสร้างฝาย 300,000            300,000            300,000            1 ประชาชนมีน้้าเพียงพอต่อ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 เพียงพอส้าหรับการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

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

45 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือให้มีปริมาณน้้าเพียงพอ ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 130,000 130,000 130,000 1 มีดาดล้าเหมืองท่ีสามารถ กองช่าง 
สายกลางห้วยหมาก ม.1 ส้าหรับการเกษตร สายกลางห้วยหมาก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ล้าเลียงน้้าได้อย่างเพียงพอ อบต.เมืองลี

จ้านวน 1 แห่ง ส้าหรับการเกษตร

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้น เพ่ือมีปริมาณน้้าเพียงพอ ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 1 มีฝายน้้าล้นท่ีสามารถกักเก็บน้้า กองช่าง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าหก) ส้าหรับการเกษตร ฝายน้้าล้น คสล. (ป่าหก) (งบ อบต.) แห่ง ไว้ใช้เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ อบต.เมืองลี
ม.1  จ้านวน 1 แห่ง

รวม 46 โครงการ  -  - 400,000      12,730,000 12,930,000 12,730,000  -  -  -

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

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพ่ือมีปริมาณน้้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายน้้าล้น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ สวพส.น้้าแขว่ง
บริเวณใต้สวนยางผู้ใหญ่ส้าราญ ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน แห่ง การอุปโภค บริโภค และ ร่วมกับ 
ม.5 และการเกษตร 4 ปี ยาว 50เมตร พัฒนาท่ีดินจ.น่าน พัฒนาท่ีดินจ.น่าน พัฒนาท่ีดินจ.น่าน การเกษตร รวมถึงสามารถ อบต.เมืองลี

กว้าง 4 เมตร และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) กักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

2 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพ่ือมีปริมาณน้้าเพียงพอ ก่อสร้างฝายน้้าล้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ สวพส.น้้าแขว่ง
บริเวณวังถ้้า ม.5 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 แห่ง (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน แห่ง การอุปโภค บริโภค และ ร่วมกับ 

และการเกษตร 4 ปี ยาว 30 เมตร พัฒนาท่ีดินจ.น่าน พัฒนาท่ีดินจ.น่าน พัฒนาท่ีดินจ.น่าน การเกษตร รวมถึงสามารถ อบต.เมืองลี
กว้าง 4 เมตร และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) กักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

3 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าห้วยก้าแพ้ง เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ี ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
และบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเส่ียงต่อการ การเกษตรของประชาชน คสล.จ้านวน 2 แห่ง (กรมทรัพยากรน้้า (กรมทรัพยากรน้้า (กรมทรัพยากรน้้า แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับเกษตรกร อบต.เมืองลี 
ถูกน้้ากัดเซาะ ม.2 กรมชลฯและ กรมชลฯและ กรมชลฯและ สวพส.น้้าแขว่ง

อบจ.น่าน) อบจ.น่าน) อบจ.น่าน)
รวม 3 โครงการ  -  - 7,000,000 7,000,000 7,000,000  -  -  -

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

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

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการเทศกาลของดีต้าบลเมืองลี เพ่ือส่งเสริมอาชีพของประชาชน จัดกิจกรรม 150,000      150,000            150,000            150,000            1 ประชาชนได้รับการส่งเสริม ส้านักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง การประกอบอาชีพ อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 40,000              40,000              40,000              1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ส้านักปลัด
ทางการเกษตร ในการประกอบอาชีพ หมู่ท่ี ๑ - ๗ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

3 โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมสร้าง เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ 70,000              70,000              70,000              7 ประชาชนได้รับการส่งเสริมการ ส้านักปลัด
รายได้ให้กับประชาชน ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี ต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ประกอบอาชีพ  มีรายได้เพ่ิมข้ึน อบต.เมืองลี

4 โครงการสนับสนุนระบบ เพ่ือส่งเสริมเงินทุนส้าหรับ กลุ่มอาชีพ 792,600            792,600            792,600            7 กลุ่มอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียน ส้านักปลัด
เกษตรกรรมย่ังยืน การประกอบอาชีพของเกษตรกร ในพ้ืนท่ี ต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน เพ่ือใช้ในกลุ่ม อบต.เมืองลี
(กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน)

5 โครงการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้ เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 1.กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจ 55,000              55,000              55,000              7 เกษตรกรได้รับการส่งเสริม ส้านักปลัด
และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 2.กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน อาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน อบต.เมืองลี

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ เกษตรกรต้าบลเมืองลี 20,000              20,000              20,000              7 เกษตรมีความรู้ ทักษะ ส้านักปลัด
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน การประกอบอาชีพ อบต.เมืองลี

7 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว 55,000              55,000              55,000              7 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ส้านักปลัด
และสร้างรายได้ลดรายจ่าย ต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน และมีรายได้เพ่ิมข้ึนลดรายจ่าย อบต.เมืองลี

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการการเรียนรู้ กลุ่มเด็ก นักเรียน 20,000              20,000              20,000              3 เด็ก นักเรียนได้รับส่งเสริมอาชีพ ส้านักปลัด
ให้กับเด็กนักเรียนด้านการเกษตร ให้แก่เด็กนักเรียน ต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และมีรายได้เพ่ิมข้ึนลดรายจ่าย อบต.เมืองลี
เศรษฐกิจชุมชน

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

10 โครงการส่งเสริมกลุ่มเล้ียงเป็ดไข่ เพ่ืออบรมและส่งเสริมกลุ่มผู้เล้ียง จัดอบรมฯ 50,000 50,000 50,000 1 กลุ่มผู้เล้ียงเป็ดไข่มีรายได้ส้าหรับ อบต.เมืองลี
ม.4 เป็ดไข่ เป็นแนวทางในการสร้าง จ้านวน 1 หมู่บ้าน (งบอบต.เมืองลี) (งบอบต.เมืองลี) (งบอบต.เมืองลี) หมู่บ้าน การค้า-ขายไข่เป็ด มากย่ิงข้ึน

รายได้แก่ประชาชน
รวม 10 โครงการ  -  - 150,000      1,262,600 1,262,600 1,262,600  -  -  -

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

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 โครงการอบรมการพัฒนาอาชีพ เพ่ือพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน อบรมพัฒนาอาชีพ 20,000 20,000 20,000 2 ประชาชนมีอาชีพทางเลือกท่ี อบต.เมืองลี
ม.1-ม.7 ต้าบลเมืองลี จ้านวน 2 คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง สามารถสร้างรายได้แก่ตนเอง สวพส.น้้าแขว่ง

2 โครงการอบรมและการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ อบรมและส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 7 เกษตรกรมีทักษะและความรู้ อบต.เมืองลี
กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ ในการประกอบอาชีพ ทางการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ในด้านการเกษตรท่ีมากข้ึน สนง.เกษตร
ทางการเกษตรในการปลูกผัก ด้านเกษตรกรรม จ้านวน 2 คร้ัง สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการ อ้าเภอนาหม่ืน
ในโรงเรือนและการเพาะเห็ดฟาง เกษตรได้มากย่ิงข้ึน สวพส.น้้าแขว่ง
ม.1-ม.7

3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 600,000 600,000 600,000 1 เกษตรกรมีทักษะและความรู้ อบต.เมืองลี
ใช้พ้ืนท่ีน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูง เกษตรกรรม และการเพ่ิมมูลค่า จ้านวน 1 คร้ัง (งบเกษตร (งบเกษตร (งบเกษตร คร้ัง ในด้านการเกษตรท่ีมากข้ึน สวพส.น้้าแขว่ง
(ผักในโรงเรือน) ม.1-ม.7 ในการผลิต อ.นาหม่ืนและ อ.นาหม่ืนและ อ.นาหม่ืนและ สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการ

อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) เกษตรได้มากย่ิงข้ึน
4 โครงการผลิตถ่านอัดแท่ง เพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ส่งเสริมการผลิตถ่าน 10,000 10,000 10,000 7 มีการผลิตถ่านอัดแท่งเพ่ือขาย อบต.เมืองลี

ม.1-ม.7 เพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน จ้านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน สร้างรายได้แก่ประชาชน สนง.พลังงาน
จ.น่าน

5 โครงการอบรมการปลูกพืชแบบประณีต เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ อบรมการปลูกพืช 300,000 300,000 300,000 7 ประชาชนมีทักษะและความรู้ อบต.เมืองลี
ม.1-ม.7 ในการประกอบอาชีพ จ้านวน 7 หมู่บ้าน (งบเกษตร (งบเกษตร (งบเกษตร หมู่บ้าน ในด้านการเกษตรท่ีมากข้ึน สวพส.น้้าแขว่ง

ด้านเกษตรกรรม อ.นาหม่ืนและ อ.นาหม่ืนและ อ.นาหม่ืนและ สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการ
อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) เกษตรได้มากย่ิงข้ึน

6 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้น  เพ่ือส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้น อบรมการปลูกไม้ผล 600,000 600,000 600,000 7 ประชาชนสามารถสร้างรายได้ อบต.เมืองลี
ม.1-ม.7 เป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชน จ้านวน 7 หมู่บ้าน (งบเกษตร (งบเกษตร (งบเกษตร หมู่บ้าน จากไม้ผลยืนต้น สวพส.น้้าแขว่ง

อ.นาหม่ืนและ อ.นาหม่ืนและ อ.นาหม่ืนและ
อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมการค้าภายในชุมชน ส่งเสริมการค้าชุมชน 500,000 500,000 500,000 7 ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน อบต.เมืองลี
ร้านค้าชุมชน  ม.1-ม.7 จ้านวน 7 หมู่บ้าน (งบเกษตร (งบเกษตร (งบเกษตร หมู่บ้าน มีความรู้ในการประกอบกิจการ สวพส.น้้าแขว่ง

จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ร้านค้าสร้างผลประกอบการ/
และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) ผลก้าไรมากย่ิงข้ึน

8 โครงการสนับสนุนการต้ัง เพ่ือให้มีกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง สนับสนุนการต้ังกลุ่ม 500,000 500,000 500,000 7 มีกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง อบต.เมืองลี
กลุ่มเกษตรกร  ม.1-ม.7 เกษตรกร (งบเกษตร (งบเกษตร (งบเกษตร หมู่บ้าน สามารถสร้างอ้านาจต่อรอง สวพส.น้้าแขว่ง

จ้านวน 7 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ทางการค้าขายและมีมาตรการ
และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) ในการช่วยเหลือทางการเกษตร

9 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูก ส่งเสริมการปลูกไม้ผล 150,000 150,000 150,000 7 มีผลไม้ เงาะ อะโวคาโด อบต.เมืองลี
(ลองกอง เงาะ อะโวคาโด ทุเรียน) ไม้ผล เพ่ือสร้างรายได้มากข้ึน จ้านวน 7 หมู่บ้าน (งบเกษตรอ.นาหม่ืน (งบเกษตรอ.นาหม่ืน (งบเกษตรอ.นาหม่ืน หมู่บ้าน ทุเรียน ท่ีสร้างรายได้แก่ สวพส.น้้าแขว่ง
ท้ังในและนอกโรงเรือน และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) เกษตรกรต้าบลเมืองลี
ม.1-ม.7

10 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้และส่งเสริม อบรมและส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 7 ประชาชนต้าบลเมืองลีมี อบต.เมืองลี
การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ และสนับสนุน การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือสร้าง การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ (งบปศุสัตว์อ.นาหม่ืน (งบปศุสัตว์อ.นาหม่ืน (งบปศุสัตว์อ.นาหม่ืน หมู่บ้าน ความรู้ในการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ สวพส.น้้าแขว่ง
อาหาร แร่ธาตุ วัคซีนกันโรคส้าหรับสัตว์ รายได้แก่ประชาชน จ้านวน 7 หมู่บ้าน และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี)
ม.1-ม.7

11 โครงการจัดท้าบัญชีครัวเรือน เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จัดอบรมฯ 30,000 30,000 30,000 7 ประชาชนต้าบลเมืองลีสามารถ อบต.เมืองลี
และการอบรมให้ความรู้ ในการจัดท้าบัญชีครัวเรือนและ จ้านวน 7 หมู่บ้าน (งบอบต.เมืองลี (งบอบต.เมืองลี (งบอบต.เมืองลี หมู่บ้าน รู้ถึงรายรับรายจ่ายของตนเอง สวพส.น้้าแขว่ง
เร่ืองการท้างานเป็นกลุ่ม ม.1-ม.7 การท้างานเป็นกลุ่ม เกษตรและสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือการบริหารจัดการรายได้

อ.นาหม่ืน อ.นาหม่ืน อ.นาหม่ืน และมีความสามัคคีมากย่ิงข้ึน
พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน
อ.นาหม่ืน) อ.นาหม่ืน) อ.นาหม่ืน)

รวม 11 โครงการ  -  - 2,830,000 2,830,000 2,830,000  -  -  -

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ 70,000 70,000 70,000 7 ประชาชนได้รับการส่งเสริมการ ส้านักปลัด
หลังฤดูเก็บเก่ียว ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี ต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ประกอบอาชีพ อบต.เมืองลี

2 โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มแปรรูปผลผลิต 50,000 50,000 50,000 7 สามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ส้านักปลัด
ทางการเกษตรฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ทางเกษตร อบต.เมืองลี

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

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมและการบริหารจัดการ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน อบรมด้านงานฝีมือฯ 30,000 30,000 30,000 7 ประชาชนต้าบลเมืองลีมีทักษะ อบต.เมืองลี
1.ด้านหัตถกรรม 2.ด้านการแปรรูป ให้มีทักษะในด้านงานฝีมือ จ้านวน 7 หมู่บ้าน (กศน.นาหม่ืน (กศน.นาหม่ืน (กศน.นาหม่ืน หมู่บ้าน ในด้านงานฝีมือ สามารถน้าเอา สวพส.น้้าแขว่ง
3.ด้านการท้าดอกไม้ประดิษฐ์ พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน ทักษะเหล่าน้ันไปสร้างผลิตภัณฑ์
ม.1-ม.7 นาหม่ืนและ นาหม่ืนและ นาหม่ืนและ ก่อให้เกิดรายได้แก่ตนเองและ

อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) อบต.เมืองลี) ครอบครัว
รวม 1  โครงการ  -  - 30,000 30,000 30,000  -  -  -

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.3.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานท้า

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.3.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานท้า

ท่ี
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02/1



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

รวม 1 โครงการ  -  - 15,000        15,000              15,000              15,000               -  -  -

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว 100,000            100,000            100,000            2 แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา ส้านักปลัด
ต้าบลเมืองลี ต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพ่ือรองรับการการท่องเท่ียว ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน 350,000            350,000            350,000            7 เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ กองช่าง
จ้านวน 7 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่ นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว 50,000        100,000            100,000            100,000            2 แหล่งท่องเท่ียวได้รับการอนุรักษ์ ส้านักปลัด
ต้าบลเมืองลี ทางธรรมชาติของต้าบลเมืองลี ต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.4.ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงต้าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์

ท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
2.5.แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

4 โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมของ ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ 150,000            150,000            150,000            1 เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ กองช่าง
แหล่งท่องเท่ียวน้้าตก นักท่องเท่ียว จ้านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

5 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว จัดท้าซุ้มประชาสัมพันธ์ 10,000              10,000              10,000              1 เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ กองช่าง
อ.นาหม่ืน น้้าตกตาดหมอก  ต้าบลเมืองลี จ้านวน  ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี
น้้าตกนางกวัก น้้าตกวังพระง่าง 
ต้าบลเมืองลี

6 โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000 500,000 1 สถานท่ืท่องเท่ียวห้วยทรายขาว กองช่าง
ห้วยทรายขาว แหล่งท่องเท่ียวห้วยทรายขาว แหล่งท่องเท่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม พร้อมรับ อบต.เมืองลี
ม.4 ให้มีภูมิทัศน์สวยงามและ จ้านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียวได้มากข้ึน

มีการเดินทางท่ีสะดวก
7 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000 500,000 1 สถานท่ืท่องเท่ียวห้วยทรายขาว กองช่าง

นายอน-นาตาล ม.4 แหล่งท่องเท่ียวนายอน-นาตาล แหล่งท่องเท่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม พร้อมรับ อบต.เมืองลี
ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม จ้านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียวได้มากข้ึน

มีการเดินทางท่ีสะดวก

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.5.แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

8 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000 500,000 1 สถานท่ืท่องเท่ียวห้วยทรายขาว กองช่าง
ล้าน้้าลี (ก่อสร้างถนนบดอัด) แหล่งท่องเท่ียวล้าน้้าลี แหล่งท่องเท่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม พร้อมรับ อบต.เมืองลี
ม.4 ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม จ้านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียวได้มากข้ึน

มีการเดินทางท่ีสะดวก
9 โครงการปรับภูมิทัศน์น้้าตกนางกวัก เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ 250,000 250,000 250,000 1 สถานท่ืท่องเท่ียวห้วยทรายขาว กองช่าง

ม.3 แหล่งท่องเท่ียวน้้าตกนางกวัก แหล่งท่องเท่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม พร้อมรับ อบต.เมืองลี
ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม จ้านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียวได้มากข้ึน

มีการเดินทางท่ีสะดวก
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ 250,000 250,000 250,000 1 สถานท่ืท่องเท่ียวห้วยทรายขาว กองช่าง

น้้าตกวังเขียว ม.1 แหล่งท่องเท่ียวน้้าตกวังเขียว แหล่งท่องเท่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม พร้อมรับ อบต.เมืองลี
ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม จ้านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียวได้มากข้ึน

มีการเดินทางท่ีสะดวก
รวม 10 โครงการ  -  - 50,000        2,710,000         2,710,000         2,710,000          -  -  -

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.5.แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

ท่ี

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว ทางเข้าน้้าตกนางกวัก 500,000 500,000 500,000 1 ท้าให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี
ต้าบลเมืองลี ต้าบลเมืองลี ให้มีความพร้อม ขุดรอกและปรับปรุง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ได้มากข้ึนและแหล่งท่องเท่ียวมี สวพส.น้้าแขว่ง

ในการรองรับการท่องเท่ียว ภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามย่ิงข้ึน พลังงานจังหวัดน่าน
2 โครงการสนับสนุนหมู่บ้านท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 1 มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านการ อบต.เมืองลี

ม.5 การท่องเท่ียว ด้านการท่องเท่ียว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ท่องเท่ียว ท่ีพร้อมต้อนรับ สวพส.น้้าแขว่ง
จ้านวน 1 หมู่บ้าน นักท่องเท่ียวได้มากข้ึน

รวม  2 โครงการ  -  - 700,000 700,000 700,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน

2.5.แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดท้าซุ้มประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียว จัดท้าซุ้มประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000 1 เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ กองช่าง
แหล่งท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี จ้านวน  ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมของ ก่อสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์ 150,000 150,000 150,000 1 เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ กองช่าง
แหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว จ้านวน ๑ แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง นักท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

3 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 1 มีการประชาสัมพันธ์แหล่ง สวพส.น้้าแขว่ง
ม.5 การท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว (งบ อบจ.น่าน (งบ อบจ.น่าน (งบ อบจ.น่าน คร้ัง ท่องเท่ียวอย่างกว้างขวางท้าให้ อบต.เมืองลี

จ้านวน 1 หมู่บ้าน อบต.เมืองลี อบต.เมืองลี อบต.เมืองลี มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวมากข้ึน
สถานีวิทยุ สถานีวิทยุ สถานีวิทยุ
อ.นาหม่ืน) อ.นาหม่ืน) อ.นาหม่ืน)

รวม  3 โครงการ  -  - 210,000 210,000 210,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.6.พัฒนาบุคลากร การบริหารและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

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

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

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

รวม 3  โครงการ  -  - 20,000 90,000 90,000 90,000  -  -  -

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

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

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก ศพด. ต าบลเมืองลี 78,565        109,760     109,760     109,760     4 เด็กได้รับสารอาหาร กองการศึกษา
ปฐมวัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ท่ีครบถ้วนและเพียงพอ อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก ศพด. ต าบลเมืองลี 200,900     250,000     250,000     250,000     4 เด็กได้รับสารอาหาร กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฐมวัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ท่ีครบถ้วนและเพียงพอ อบต.เมืองลี

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก ร.ร.น  าอูน ,ร.ร. นาคา, 468,000     500,000     500,000     500,000     3 เด็กได้รับสารอาหาร กองการศึกษา
ประถมศึกษา และ ร.ร. อนุบาลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ท่ีครบถ้วนและเพียงพอ อบต.เมืองลี

4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก ร.ร.น  าอูน ,ร.ร. นาคา, 214,615     334,880     334,880     334,880     3 เด็กได้รับสารอาหาร กองการศึกษา
โรงเรียน ประถมศึกษา และ ร.ร. อนุบาลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ท่ีครบถ้วนและเพียงพอ อบต.เมืองลี

5 โครงการแก้ไขปัญหาแด็กท่ีมี เพ่ือส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก เด็กเล็ก 30,000        30,000        30,000        4 เด็กได้รับสารอาหาร กองการศึกษา
ภาวะทุภโภชนาการ ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ท่ีครบถ้วนและเพียงพอ อบต.เมืองลี

6 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมการจัดการศูนย์ ศพด.ต.เมืองลี 10,000        50,000        50,000        50,000        1 การจัดการศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง เด็กเล็กมีประสิทธิภาพย่ิงขึ น อบต.เมืองลี

7 โครงการจัดซื อส่ือการเรียนการสอนและวัสดุ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดซื อวัสดุการเรียน 2,730          10,000        10,000        10,000        1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุการเรียน กองการศึกษา
อุปกรณ์ ศพด. การเรียน การสอน การสอนส าหรับ ศพด. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง การสอนท่ีพร้อมต่อการดูแลเด็ก อบต.เมืองลี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

8 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมด้านโภชนาการ เด็ก ศพด. 5,000          10,000        10,000        10,000        1 เพ่ือให้เด็กมีภาวะโภชนาการ กองการศึกษา
ให้เด็ก ศพด. ในพื นท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ท่ีดี อบต.เมืองลี

9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีสถานท่ีจัดการเรียน ปรับปรุง ศูนย์พัฒนา 200,000     200,000     200,000     1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ กองการศึกษา
เด็กเล็ก การสอนท่ีม่ันคงปลอดภัย เด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง การปรับปรุง ดูแล อบต.เมืองลี

10 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเล็ก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก จัดฝึกอบรม 21,000        21,000        21,000        21,000        1 ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการอบรม กองการศึกษา
จ านวน ๑ ครั ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน อบต.เมืองลี

11 โครงการติดตั งระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน ติดตั งระบบอินเทอร์เน็ต 10,000        10,000        10,000        1 ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองลี และค้นหาข้อมูลท่ีมีประโยชน์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ใช้สืบค้นข้อมูงท่ีเป็นประโยชน์ อบต.เมืองลี

12 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เร่ือง โรงเรียนบ้านน  าอูน 15,000        15,000        15,000        1 เด็กนักเรียนน าความรู้ไปใช้ อบต.เมืองลี
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในชีวิตประจ าวันได้

13 โครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ เพ่ือสนองงานโครงการ อุดหนุนร.ร.ปริยัติธรรม 20,000        20,000        20,000        1 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดนาราบ กองการศึกษา
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีการด าเนิน ตามพระราชด าริ วัดนาราบ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ได้รับการช่วยเหลือด้านศึกษา อบต.เมืองลี
งานโรงเรียนพระปริยัตธรรมวัดนาราบวิทยา อย่างเพียงพอ

รวม 13  โครงการ  -  - 1,000,810   1,560,640   1,560,640   1,560,640    -  -  -

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

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการจัดกองทุน กองทุนส่งเสริมสุขภาพ 10,000        10,000        10,000        1 เพ่ือส่งเสริมกองทุนส่งเสริม ส านักปลัด
(สปสช.) ส่งเสริมสุขภาพ (สปสช.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง สุขภาพ อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์น  ายาเคมีและ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ ประชาชนต าบลเมืองลี 30,000        30,000        30,000        30,000        1 ประชาชนต าบลเมืองลี ส านักปลัด
สารทีมีฟอสก าจัดยุงลาย โรคไข้เลือดออก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

3 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.) ครั ง ด้านสาธารณสุขและปฏิบัติได้ อบต.เมืองลี

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000        10,000        10,000        10,000        1 ประชาชนต าบลเมืองลี ส านักปลัด
ในด้านสุขภาพ ท่ีดีขึ น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

5 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000        10,000        10,000        1 ประชาชนมีความรู้ด้าน ส านักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง สุขภาพ อบต.เมืองลี

6 โครงการคัดกรองสุขภาพความดัน เบาหวาน เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับ ประชาชนกลุ่มเส่ียง 30,000        30,000        30,000        1 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ส านักปลัด
ประชาชนต าบลเมืองลี ประชาชนต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ท่ีแข็งแรง  ปลอดภัย อบต.เมืองลี

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์ เพ่ือให้หญิงมีครรภ์ได้รับความรู้ หญิงมีครรภ์ ต.เมืองลี 10,000        10,000        10,000        1 หญิงมีครรภ์ได้รับความรู้ ส านักปลัด
และผู้ปกครองเด็กอายุ ๐-๖ ปี และแนวทางการปฏิบัติตนเอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง และปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้อง อบต.เมืองลี

8 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000        10,000        10,000        1 ประชาชนต าบลเมืองลี ส านักปลัด
ของโรคไข้เลือดออก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

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

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

9 โครงการธรรมนูญสุขภาพ เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000        10,000        10,000        1 ประชาชนต าบลเมืองลี ส านักปลัด
รัฐบาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

10 โครงการส่งเสริมกิจการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน อุดหนุน อสม. 105,000     105,000     105,000     7 ประชาชนต าบลเมืองลี ส านักปลัด
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ท่ี ๑-๗ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ อบต.เมืองลี

11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรม อสม. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม อสม. ชมรม อสม. ต.เมืองลี 20,000        20,000        20,000        1 ชมรม อสม.มีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
ต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อบต.เมืองลี

12 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบการ เพ่ือใช้การช่วยเหลือประชาชน ประชาชนต าบลเมืองลี 15,000        20,000        20,000        20,000        1 ประชาชนได้รับการดูแล ส านักปลัด
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองลี

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

14 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.) ครั ง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข อบต.เมืองลี

ในพื นท่ีต าบลเมืองลี
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน จัดการฝึกอบรม 10,000        10,000        10,000        1 เยาวชนได้รับความรู้ กองการศึกษา

ลดความเส่ียงด้านเพศสัมพันธ์ ต าบลเมืองลี  การเรียนรู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อบต.เมืองลี
16 โครงการตรวจสุขสภาพส าหรับเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม เด็กปฐมวัย 3,000          10,000        10,000        10,000        1 เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรม กองการศึกษา

ศพด. ของเด็กในพื นท่ีต าบลเมืองลี ในพื นท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ อบต.เมืองลี
รวม 16 โครงการ  -  - 223,000     459,000 459,000 459,000  -  -  -

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการลด ละ เลิกเหล้า เพ่ือสุขภาพท่ีดี เพ่ือลด ละ เลิก การด่ืมเหล้า รณรงค์เลิกเหล้าฯ 20,000 20,000 20,000 1 ประชาชนต าบลเมืองลีมีสุขภาพ อบต.เมืองลี
ม.1-ม.7 และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ท่ีดีห่างไกลจากโรคท่ีเกิดจาก รพสต.เมืองลี

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สวพส.น  าแขว่ง
2 โครงการด่ืมน  าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ม.1-ม.7 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน รณรงค์ด่ืมน  าสมุนไพร 10,000 10,000 10,000 2 ประชาชนต าบลเมืองลีมีสุขภาพ อบต.เมืองลี

ต าบลเมืองลีใส่ใจสุขภาพ จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รพสต.เมืองลี
สวพส.น  าแขว่ง

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมแม่บ้านในการ เพ่ือให้มีการนวดเพ่ือบ าบัด อบรมและสนับสนุนฯ 50,000 50,000 50,000 1 มีการบ าบัดรักษาด้วยวิธีการ อบต.เมืองลี
นวดแผนโบราณ ม.1-ม.7 รักษาอาการเจ็บป่วยและ จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง นวดแผนโบราณประจ าหมู่บ้าน รพสต.เมืองลี

เพ่ือการนวดเพ่ือสุขภาพ กศน.อ.นาหม่ืน
4 โครงการสุขภาพดี ชุมชนมีความสุข ม.1-ม.7 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชุมชน รณรงค์ให้รักษาสุขภาพ 10,000 10,000 10,000 2 มีการส่งเสริมสุขภาพภายใน อบต.เมืองลี

จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปี ชุมชน/หมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ รพสต.เมืองลี
5 โครงการต าบลปลอดภัยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เป้าหมาย 240 คน 20,000 20,000 20,000 5 ประชาชนต าบลเมืองลีมีอาหาร อบต.เมืองลี

(อาหารปลอดภัย) มีระบบการดูแลด้านอาหาร (งบสาธารณสุข (งบสาธารณสุข (งบสาธารณสุข ปี การกินท่ีถูกสุขลักษณะปลอดภัย รพสต.เมืองลี
การกินท่ีถูกสุขลักษณะ อ.นาหม่ืน) อ.นาหม่ืน) อ.นาหม่ืน) และมีสารอาหารครบถ้วน สาธารณสุข นาหม่ืน

140,000 140,000 140,000 ห่างไกลโรคท่ีมาจากอาหาร
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

รวม 5 โครงการ  -  - 250,000 250,000 250,000  -  -  -

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม 30,000        30,000        30,000        30,000        1 มีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ กองการศึกษา
วันเด็กแห่งชาติ จ านวน  ๑  ครั ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ให้กับเด็กและเยาวชน อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทการ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม กีฬาและ ผู้สูงอายุ 15,000        15,000        15,000        1 ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีแข็งแรง กองการศึกษา
ผู้สูงอายุ นันทนาการ ในพื นท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ย่ิงขึ น อบต.เมืองลี

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก เด็กและเยาวชนใน 50,000        50,000        50,000        3 เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน ต าบลเมืองลี และเยาวชนต าบลเมืองลี พื นท่ีต าบลเมืองลี  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) ปี ได้รับความรู้และความสามัคคี อบต.เมืองลี

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม กลุ่มเยาวชน 10,000        20,000        20,000        20,000        1 เยาวชนได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา
ของกลุ่มเยาวชน ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง การจัดกิจกรรม อบต.เมืองลี

5 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000          5,000          5,000          1 เด็กเล็กได้จัดกิจกรรมร่วมกัน กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื นท่ี ในพื นท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อบต.เมืองลี

6 โครงการจัดซื อเคร่ืองออกก าลังกาย ชุดกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 7 หมู่บ้าน ต.เมืองลี 50,000        50,000        50,000        3 ประชาชนต าบลเมืองลีมีอุปกรณ์ กองการศึกษา
และอุปกรณ์กีฬา ม.1-ม.7 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) ปี กีฬาและการออกก าลังกายท่ีพร้อม อบต.เมืองลี

ท่ีดีของประชาชน ต.เมืองลี ส าหรับการออกก าลังกาย

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสมทบกองทุน เพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000        10,000        10,000        1 เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการชุมชน ส านักปลัด
สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) ชุมชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ในพื นท่ี อบต.เมืองลี

รวม 7  โครงการ  -  - 40,000        180,000     180,000     180,000      -  -  -

งบประมาณและท่ีมา
๓.๓ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม โรงเรียนในพื นท่ี 10,000        10,000        10,000        1 ลดปัญหาเด็กและเยาวชน กองการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน จ านวน 3 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และอินเตอร์เน็ต เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จัดตั งศูนย์เรียนรู้ 100,000     100,000     100,000     1 ประชาชนได้เรียนรู้ข้อมูล กองการศึกษา
ต าบลเมืองลี ของประชาชนต าบลเมืองลี ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ข่าวสาร อบต.เมืองลี

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพ่ือศักยภาพของบุคลากร จัดการฝึกอบรม 50,000        50,000        50,000        1 กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาศักยภาพ กองการศึกษา
และสมาชิก อบต. /พนักงานส่วนต าบล/ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  การเรียนรู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพ่ิมขึ นตามเป้าประสงค์ของ อบต.เมืองลี
พนักงานจ้าง สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และพนักงานจ้าง อบต.เมืองลี โครงการ

4 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

5 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.) ครั ง ในชีวิตประจ าวันได้

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน เด็กนักเรียนต าบลเมืองลี 10,000        15,000        15,000        15,000        1 เด็กนักเรียนน าความรู้ไปใช้ อบต.เมืองลี
รุ่นใหม่โตไปไม่โกง ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ในชีวิตประจ าวันได้

7 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนในพื นท่ี 60,000        60,000        60,000        1 นักเรียนได้รับความรู้จากการ กองการศึกษา
นักเรียน จ านวน  ๓ โรงเรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ทัศนศึกษา อบต.เมืองลี

รวม 7 โครงการ  -  - 15,000        260,000     260,000     260,000      -  -  -

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

๓.๔ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมืองลี อบรมฯ 20,000 20,000 20,000 1 ประชาชนต าบลเมืองลีมี อบต.เมืองลีและ
(อบรมหลักกฎหมาย)  ม.1-ม.7 มีคุณธรรม จริยธรรมและ จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง คุณธรรม จริยธรรม และ สวพส.น  าแขว่ง

มีความรู้ทางกฎหมายมากขึ น มีความรู้ทางกฎหมายมากขึ น
รวม 1 โครงการ  -  - 20,000 20,000 20,000  -  -  -

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ให้กลับเป็นปกติ อบต.เมืองลี
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือส่งเสริมการป้องกันและ จัดโครงการป้องกัน 10,000        30,000        30,000        30,000        1 ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน ๑ ครั ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง มีมาตรการป้องกันยาเสพติด อบต.เมืองลี
3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดการแข่งขันกีฬา 50,000        50,000        50,000        50,000        1 ประชาชนสนใจการออกก าลังกาย กองการศึกษา

ต าบลเมืองลี (แข่งขันกีฬาประจ าปี) ยาเสพติด จ านวน ๑ ครั ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง แทนการใช้ยาเสพติด อบต.เมืองลี
รวม 3  โครงการ  -  - 60,000        115,000     115,000     115,000      -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

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

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

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

งบประมาณและท่ีมา

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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ

๓.๔ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

ท่ี
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

3.5 สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม กลุ่มผู้สูงอายุ 10,000        10,000        10,000        10,000        1 มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม ส านักปลัด
ของผู้สูงอายุ ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อย่างสร้างสรรค์ อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม กลุ่มเยาวชน 10,000        10,000        10,000        1 มีกิจกรรมให้เยาวชนได้เข้าร่วม ส านักปลัด
ของเยาวชน ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง อย่างสร้างสรรค์ อบต.เมืองลี

3 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 2,989,200   3,000,000   3,000,000   3,000,000   12 ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง เบี ยยังชีพ อบต.เมืองลี

รวม 3  โครงการ  -  - 2,999,200   3,020,000   3,020,000   3,020,000    -  -  -

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

3.7 การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย ทุกช่วงวัย

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 ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความรักใคร่ ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000        20,000        20,000        1 สามารถแก้ไขปัญหาครอบครัว ส านักปลัด
และอบอุ่นให้แก่ครอบครัว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง และเสริมสร้างความเข้มแข็ง อบต.เมืองลี

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

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถาบัน เพ่ือส่งเสริมให้สถาบัน ด าเนินการอบรมฯ 20,000 20,000 20,000 1 ประชาชนต าบลเมืองลีมี อบต.เมืองลี
ครอบครัว  ม.1-ม.7 ครอบครัวของประชาชน จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ครอบครัวท่ีอบอุ่น เด็กและ รพสต.เมืองลี

ต าบลเมืองลีเข้มแข็ง เยาวชนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสวพส.น  าแขว่ง
พร้อมทั งภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีดี

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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

งบประมาณและท่ีมา

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

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

ท่ี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๓.8 สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้พิการ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม กลุ่มผู้พิการ 10,000        10,000        10,000        1 ผู้พิการได้รับแสดงศักยภาพ สมาคมฯ
ของผู้พิการ ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ของตนเอง อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการให้ ผู้พิการต าบลเมืองลี 1,152,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   12 ผู้พิการได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด
แก่ผู้พิการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง เบี ยยังชีพ อบต.เมืองลี

3 โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการให้ ผู้ป่วยเอดส์ในพื นท่ี 36,000        36,000        36,000        36,000        12 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด
แก่ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง เบี ยยังชีพ อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม กลุ่มผู้ผู้พิการ/ 10,000        10,000        10,000        1 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ ส านักปลัด
ผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาสต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง สนับสนุน ดูแล ทางสังคม อบต.เมืองลี

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพ่ือผู้ยากไร้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ พื นท่ีต าบลเมืองลี 50,000        50,000        50,000        1 ผู้ยากไร้ได้รับการดูแล ส านักปลัด
ตามนโยบายของรัฐบาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ด้านท่ีอยู่อาศัย อบต.เมืองลี

6 โครงการบ้านพอเพียง เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ตาม พื นท่ีต าบลเมืองลี 50,000        50,000        50,000        1 ผู้ยากไร้ได้รับการดูแล ส านักปลัด
นโยบายของรัฐบาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครั ง ด้านท่ีอยู่อาศัย อบต.เมืองลี

รวม 6 โครงการ  -  - 1,188,000   1,656,000 1,656,000 1,656,000  -  -  -

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

3.10 การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธ์ิผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการประเพณีวันสงกราน เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จัดกิจกรรม 35,000    50,000    50,000    50,000    1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
และวันผู้สูงอายุ จารีตประเพณีท้องถ่ิน ในเดือนเมษายน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

2 โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาผาช้าง เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จิดกิจกรรม 10,000    10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
จารีตประเพณีท้องถ่ิน ในวันวิสาขบูชา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

3 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จัดกิจกรรม 10,000    10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
จารีตประเพณีท้องถ่ิน ในวันเข้าพรรษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว เพ่ือนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000    10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
ประเพณีท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

5 โครงการส่งเสริมประเพณีตานสลากภัต เพ่ือสืบสานประเพณีท้องถ่ิน ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

6 โครงการนมัสการพระธาตุเมืองลี เพ่ือสืบสานกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรม 10,000    10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
ศรีน้ าอูน จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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7 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานประเพณี ประเพณีและ 30,000    30,000    30,000    2 สามารถอนุรักษ์ประเพณี กองการศึกษา
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ม.1-ม.7 และวัฒนธรรมท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปี และวัฒธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่ อบต.เมืองลี

ไปยังคนรุ่นหลังต่อไปได้
8 โครงการฝึกอบรมแกนน าและแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ เด็ก และเยาวชน 5,000      5,000      5,000      1 สืบสานและสืบทอดกิจกรรม กองการศึกษา

สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ หมู่ท านองสรภัญญะ ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน อบต.เมืองลี
9 โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรม 20,000    20,000    20,000    1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง งานประเพณี อบต.เมืองลี
10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการละเล่น เพ่ืออนุรักษ์การละเล่นดนตรี ประชาชนต าบลเมืองลี 8,000      20,000    20,000    20,000    1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

ดนตรีพ้ืนบ้าน พ้ืนบ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี
11 โครงการส่งเสริมการเขียนภาษาล้านนา เพ่ือสืบสานภาษาล้านนา ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000    10,000    10,000    1 ภาษาล้านนาได้รับการอนุรักษ์ กองการศึกษา

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี
12 โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุ เพ่ือสืบสานกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรม 10,000    10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

นาคาย่ีเป็ง จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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13 โครงการสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ในพ้ืนท่ี เพ่ือสืบสานพิธีกรรมท้องถ่ิน อาญาปัว,อาญาหลวง 20,000    20,000    20,000    2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
ต าบลเมืองลี ,อาญาข้อมือเหล็ก, (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์พิธีกรรมท้องถ่ิน อบต.เมืองลี

แปเมือง
14 โครงการสืบค้นประวัติต าบลเมืองลี เพ่ือสืบค้นถึงประวัติ ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000    20,000    20,000    1 ประชาชนได้ทราบถึงประวัติ กองการศึกษา

ความเป็นมาของต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ความเป็นมาของต าบลเมืองลี อบต.เมืองลี
15 โครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสาร เพ่ือสืบสานพิธีกรรมท้องถ่ิน 1.สืบสานหมอสู่ขวัญ 20,000    20,000    20,000    2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

พิธีกรรมพ้ืนบ้าน 2.สืบสานการท าบายศรี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อบต.เมืองลี
16 โครงการก่อสร้างเสาหลักเมือง เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ สร้างเสาหลักเมือง 100,000  100,000  100,000  1 ประชาชนมีมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ กองช่าง

ต าบลเมืองลี ของประชาชนต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี
17 โครงการธรรมสัญจร เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000    10,000    10,000    1 ประชาชนได้ทราบถึงประวัติ กองการศึกษา

ถึงหลักธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ความเป็นมาของต าบลเมืองลี อบต.เมืองลี
18 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
19 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม 1.การบวงสรวงศาล 5,000      5,000      5,000      5,000      1 สามารถสืบสานและสืบทอด กองการศึกษา

อ าเภอนาหม่ืน อ าเภอนาหม่ืน หลักเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง กิจกรรม งานประเพณี อบต.เมืองลี
2.งานของดี อ.นาหม่ืน วัฒนธรรมท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 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

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)

20 โครงการบรรพชาสามเณร- เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนชาย 5,000      5,000      5,000      5,000      1 สามารถสืบสานและสืบทอด กองการศึกษา
อุปสมบทพระภิกษุ ภาคฤดูร้อนฯ สมเด็จพระเทพฯ ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง กิจกรรม งานประเพณี อบต.เมืองลี

วัฒนธรรมท้องถ่ิน
21 โครงการอบรมเพ่ิมความรู้วิทยากร เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประชาชนต าบลเมืองลี 20,000    20,000    20,000    1 เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ กองการศึกษา

ระดับต าบล จารีตประเพณีท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.เมืองลี
22 โครงการส่งเสริมการฟ้อนร า/ฟ้อนดาบ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000    10,000    10,000    1 เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม กองการศึกษา

แก่เยาวชนและประชาชน จารีตประเพณีท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง จารีตประเพณีท้องถ่ิน อบต.เมืองลี
รวม 22 โครงการ 103,000  430,000  430,000  430,000   -  -  -

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

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา พ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา ส านักปลัด
จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ ปรับปรุง และดูแลรักษา ตามแนวทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง และปรับปรุงตามแนวทาง อบต.เมืองลี

พระราชด าริ พระราชด าริฯ
2 โครงการบวชป่า เพ่ืออนุรักษ์ และรักษาส่ิงแวดล้อม ป่าไม้ต าบลเมืองลี 5,000 5,000 5,000 1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ส านักปลัด

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

3 โครงการปลูกป่าสามอย่างเพ่ือประโยชน์ เพ่ืออนุรักษ์ และรักษาส่ิงแวดล้อม ปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชน 10,000 10,000 10,000 1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ส านักปลัด
ส่ีอย่าง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

4 โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี เพ่ือรณรงค์ลดการใช้สารเคมี ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 1 ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลีมีการใช้ ส านักปลัด
ในภาคเกษตร ในการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง สารเคมีน้อยลง อบต.เมืองลี

5 โครงการกลุ่มฮักเมืองลีรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา กลุ่มฮักเมืองลี 40,000 40,000 40,000 1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการปรับปรุง ส านักปลัด

ปรับปรุง และดูแลรักษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง และพัฒนา อบต.เมืองลี
6 โครงการปิดทองหลังพระบ้านน้ าแขว่ง เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา หมู่บ้านโครงการฯ 20,000 20,000 20,000 1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการปรับปรุง ส านักปลัด

ปรับปรุง และดูแลรักษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง และพัฒนา อบต.เมืองลี

7 โครงการจัดการขยะภาคครัวเรือน เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา หมู่ท่ี ๑-๗ 30,000 50,000 50,000 50,000 1 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ส านักปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี
รวม 7 โครงการ  -  - 50,000 155,000 155,000 155,000  -  -

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 7 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 1 มีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ส านักปลัด
ทุกครัวเรือน ร่วมใจปิดไฟฟ้า ม.1-ม.7 ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ในครัวเรือน อบต.เมืองลี

พลังงานจังหวัดน่าน
2 โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ในการประหยัด อสพน. ท้ัง 7 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 1 ประชาชนต าบลเมืองลี ส านักปลัด

ให้ความรู้การประหยัดพลังงาน พลังงานอย่างถูกวิธี รวม 20 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง มีความรู้วิธีการประหยัดพลังงาน อบต.เมืองลี
ในชุมชนต าบลเมืองลี ม.1-ม.7 พลังงานจังหวัดน่าน

3 โครงการปลูกจิตส านึกกับเยาวชน เยาวชนต าบลเมืองลีมีจิตส านึก เยาวชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 1 เยาวชนต าบลเมืองลีรู้จักคุณค่า ส านักปลัด
ด้านพลังงาน ม.1-ม.7 ด้านพลังงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน อบต.เมืองลี

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุด พลังงานจังหวัดน่าน
4 โครงการปลูกป่าไม้ยืนต้น (ต้นไผ่) 1.เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 7 ต าบลเมืองลีมีป่าไม้ท่ี ส านักปลัด

ม.1-ม.7 และส่ิงแวดล้อม จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน อุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศท่ีดี อบต.เมืองลี
2.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชุมชนต าบลเมืองลี พลังงานจังหวัดน่าน
3.เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมืองลี
สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้

5 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม   เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าไม้ และป่าต้นน้ า ด าเนินการอนุรักษ์ 100,000 100,000 100,000 7 ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ สวพส.น้ าแขว่ง
และการอนุรักษ์ป่าไม้ ม.1-ม.7 ท่ีมีสภาพสมบูรณ์ ฟ้ืนฟูป่าไม้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน เป็นป่าต้นน้ าท่ีสามารถผลิตน้ า อบต.เมืองลี

จ านวน 7 หมู่บ้าน ธรรมชาติหล่อเล้ียงประชาชน

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

6 โครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ด าเนินการอนุรักษ์ดิน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 7 ต าบลเมืองลีมีดินและน้ าท่ี สวพส.น้ าแขว่ง
ม.1-ม.7 ท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ และน้ าในพ้ืนท่ี ต. เมืองลี (งบสนง.พัฒนา (งบสนง.พัฒนา (งบสนง.พัฒนา หมู่บ้าน อุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศท่ีดี อบต.เมืองลี

ท่ีแน่นอน จ านวน 7 หมู่บ้าน ท่ีดินจ.น่าน ท่ีดินจ.น่าน ท่ีดินจ.น่าน
และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี)

7 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการอนุรักษ์ 10,000 10,000 10,000 7 ต าบลเมืองลีมีทรัพยากรธรรมชาติ สวพส.น้ าแขว่ง
และส่ิงแวดล้อม ม.1-ม.7 และส่ิงแวดล้อม ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน และส่ิงแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ อบต.เมืองลี

และส่ิงแวดล้อม
ในพ้ืนท่ี ต.เมืองลี
จ านวน 7 หมู่บ้าน

8 โครงการจัดท าระบบการปลูกพืช เพ่ือให้มีระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ด าเนินการปลูกพืช 100,000 100,000 100,000 7 ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี อบต.เมืองลี
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ม.1-ม.7 กับสภาพพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบอบต.เมืองลี) (งบอบต.เมืองลี) (งบอบต.เมืองลี) หมู่บ้าน และแร่ธาตุในดินมีความสมบูรณ์ สวพส.น้ าแขว่ง

9 โครงการพัฒนาคุณภาพดินให้สมบูรณ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพดินท่ีเส่ือมโทรม พัฒนาคุณภาพดิน 50,000 50,000 50,000 7 ท่ีดินท ากินในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี พัฒนาท่ีดิน
ม.1-ม.7 ให้กลายเป็นดินท่ีมีแร่ธาตุสูง สมบูรณ์ ในท่ีดินท ากิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน มีคุณภาพดี มีความพร้อมในการ จังหวัดน่าน

พร้อมส าหรับการปลูกพืช และ จ านวน 7 หมู่บ้าน เพาะปลูกและให้ผลการเพาะปลูก เกษตรและสหกรณ์
การท าเกษตรกรรม ทางการเกษตรท่ีดี อ.นาหม่ืน

สวพส.น้ าแขว่ง
อบต.เมืองลี

10 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 

รวม 10 โครงการ  -  - 5,350,000 5,350,000 5,350,000  -  -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

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

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน พ้ืนท่ีป่าของต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 1 สามารถป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด
ป้องกันไฟป่า (อส.ปฟ.) และแก้ไขไฟป่า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ อบต.เมืองลี

2 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 5,000 5,000 5,000 1 ประชาชนตระหนักถึงความ ส านักปลัด
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ อบต.เมืองลี

3 โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและ เพ่ือป้องกันไฟป่า และแก้ไขปัญหา 1.จัดท าแนวกันไฟ 20,000 20,000 20,000 1 สามารถป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหา ส านักปลัด

หมอกควัน หมอกควัน 2.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง หมอกควัน อบต.เมืองลี
3.การเดินส ารวจป่า

4 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันหน้าดินพังทลาย ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 1 สามารถป้องกันหน้าดิน ส านักปลัด
และดินโคลนถล่ม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ดินโคลนถล่ม อบต.เมืองลี

5 โครงการท านาข้ันบันได เพ่ือป้องกันหน้าดินพังทลาย ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 1 สามารถป้องกันหน้าดิน ส านักปลัด

และดินโคลนถล่ม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ดินโคลนถล่ม อบต.เมืองลี
6 การป้องกันและบรรเทาทุกข์จากอุทกภัย เพ่ือป้องกันและบรรเทาทุกข์ ด าเนินการป้องกันและ 100,000 100,000 100,000 7 ประชาชนได้รับความปลอดภัย อบต.เมืองลี

ม.1-ม.7 จากอุทกภัย แก่ประชาชน บรรเทาทุกข์จากอุทกภัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน จากอุทกภัยและได้รับการช่วย
จ านวน 7 หมู่บ้าน เหลือเม่ือได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัย
รวม 6  โครงการ  -  - 155,000 155,000 155,000  -  -  -

งบประมาณและท่ีมา
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

๕.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยภิพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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

ท่ี โครงการ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-256๕) ท่ี 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการแก้ไขปัญหาเร่ืองเอกสารสิทธิ เพ่ือให้ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ 7 หมู่บ้าน ต าบลเมืองลี 20,000    20,000    20,000    7 ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ อบต.เมืองลี
ในท่ีดินท ากิน และท่ีอยู่อาศัย ในท่ีดินของตนเอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ในท่ีดินของตนเอง

2 โครงการจัดท าแผนท่ีแนวเขต เพ่ือจัดท าแผนท่ีแนวเขตต าบล ประชาชนต าบลเมืองลี 50,000    50,000    50,000    1 สามารถจัดท าแผนท่ี ส านักปลัด
ต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง แนวเขตได้อย่างชัดเจน อบต.เมืองลี

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

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า

7.2 สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนท่ีท าการเกษตร พ้ืนท่ีอยู่อาศัย การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า

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 โครงการจัดท าแนวเขตพ้ืนท่ีป่า เพ่ือก าหนดแนวเขตพ้ืนท่ีป่าและ แนวเขตป่าและท่ีดิน 200,000  200,000  200,000  7 ประชาชนต าบลเมืองลี อบต.เมืองลีและ
เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีท ากิน แนวเขตพ้ืนท่ีท ากินท่ีแน่นอน ท ากินของประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน มีสิทธิในพ้ืนท่ีดินท ากิน สวพส.น้ าแขว่ง
(แผนท่ีรายแปลง) ม.1-ม.7 ป้องกันการลุกล้าพ้ืนท่ีป่า 7 หมู่บ้าน ต าบลเมืองลี และมีการแบ่งเขตป่า

อย่างชัดเจน
2 โครงการจัดท าขอบเขตท่ีดินรายแปลง เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดิน ส ารวจและจัดท า 200,000 200,000 200,000 7 ท่ีดินได้รับการบริหารจัดการ ป่าไม้จังหวัดน่าน

และการบริหารจัดการพ้ืนท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ เขตท่ีดินรายแปลง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ และ พัฒนาท่ีดิน จ.น่าน
ตามแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 7 หมู่บ้าน มีการก าหนดเขตท่ีดิน อบต.เมืองลีและ 
ม.1-ม.7 รายแปลงอย่างชัดเจน สวพส.น้ าแขว่ง

3 โครงการรณรงค์ปลูกป่าชาวบ้าน เพ่ือก าหนดแนวเขตป่าชาวบ้าน การปลูกป่าชาวบ้าน 50,000 50,000 50,000 7 ประชาชนต าบลเมืองลี อบต.เมืองลีและ 
เพ่ือก าหนดแนวเขตพ้ืนท่ีท ากิน อันเป็นพ้ืนท่ีท ากินท่ีแน่นอน ปีละ 10 ไร่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน ให้ความส าคัญในการปลูก สวพส.น้ าแขว่ง
ม.1-ม.7 จ านวน 7 หมู่บ้าน ป่าชาวบ้านและสามารถ

ใช้ป่าชาวบ้านเป็นท่ีดินท ากิน
รวม 3 โครงการ  -  - 450,000  450,000  450,000  -  -  -

7.2 สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนท่ีท าการเกษตร พ้ืนท่ีอยู่อาศัย การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ืออนุรักษ์รักษาป่าพ้ืนท่ีต้นน้ า พ้ืนท่ีป่าชุมชน 25,000    120,000  120,000  120,000  7 ส่ิงแวดล้อมได้รับการพัฒนา อบต.เมืองลี
ดิน น้ า ป่า ต าบลเมืองล่ี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บ้าน และปรับปรุงให้ดีข้ึน

รวม  1 โครงการ  -  - 25,000    120,000  120,000  120,000   -  -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
7.3 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรของพ้ืนท่ีลุ่มน้ าน่าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

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

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๖.๑ สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
งบประมาณและท่ีมา

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้อปพร. จัดฝึกอบรมโครงการฯ 50,000   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 15,000   50,000        50,000        50,000        2 ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
ช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อบต.เมืองลี

3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000   300,000      300,000      300,000      1 ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
ความเดือด-ร้อนของประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อบต.เมืองลี

4 โครงการติดต้ังราวกันอันตราย (Guard Rall) เพ่ือป้องกันอันตราย ติดต้ังราวกันอันตราย 300,000      300,000      300,000      1 ประชาชนได้รับตวามปลอดภัย ส่วนโยธา
บนท้องถนน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการเดินทางบนท้องถนน อบต.เมืองลี

รวม 4  โครงการ  -  - 75,000   750,000      750,000      750,000       -  -  -

งบประมาณและท่ีมา
โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

๖.๒ สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ประชาชน ต.เมืองลี 100,000      100,000      100,000      ร้อยละ ประสิทธิภาพของปริมาณงาน อบต.เมืองลี
ทรัพย์สิน จัดเก็บรายได้ขององค์กร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 60

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ อบต.เมืองลี 5,000          5,000          5,000          1 อบต. ได้มีการบริหารจัดการ ส านักปลัด
องค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล อบต.เมืองลี

3 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ อบต.เมืองลี 5,000          5,000          5,000          ร้อยละ ได้รับการพัฒนาด้านการ อบต.เมืองลี
ประชาชน ประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 70  บริการประชาชน

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

รวม 4  โครงการ  -  - 130,000      130,000      130,000       -  -  -

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

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

๖.๓ พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

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

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

3 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

4 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

5 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

6 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง บุคลกรทางการศึกษา 50,000        50,000        50,000        1 บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
การศึกษา ได้พัฒนาความรู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ได้รับการพัฒนาในเร่ืองต่างๆ อบต.เมืองลี

7 โครงการลือกต้ังผู้บริหารและ 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

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

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีมา

๖.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

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)

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

10 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

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

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

13 โครงการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการดีเด่น เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการ จัดกิจกรรม 50,000        50,000        50,000        1 เกิดความสามัคคีในชุมชน ส านักปลัด
ปฏิบัติงานของประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง อบต.เมืองลี

14 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  การประชาสัมพันธ์ 50,000        50,000        50,000        1 ประชาชนได้มีความรู้ความ อบต.เมืองลี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง

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

16 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 30,000        30,000        30,000        1 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ส านักปลัด
จัดซ้ือ-จัดจ้างของหน่วยการบริหารราช อบต.ระดับอ าเภอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ได้รับการปรับปรุง อบต.เมืองลี
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอนาหม่ืนและศูนย์ประสานฯ

17 โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและ เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ ศูนย์บริการ 10,000   50,000        50,000        50,000        1 ประชาชนได้เรียนรู้เก่ียว ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลเมืองลี การเกษตร และถ่ายทอดเทคโนฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง กับการเกษตร ถ่ายทอดเทคฯ

รวม  17 โครงการ  -  - 25,000   722,000      722,000      722,000       -  -  -

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

๖.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือให้อาสาสมัครพลังงาน อสพน.ต าบลเมืองลี ข้าราชการ 10,000 10,000 10,000 1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ส านักปลัด
ด้านพลังงานให้กับอาสาสมัครพลังงาน ชุมชนต าบลเมืองลีความรู้ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี อบต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ด้านพลังงานมากย่ิงข้ึน อบต.เมืองลี
ชุมชนต าบลเมืองลี ด้านพลังงานมาย่ิงข้ึน จ านวน 20 คน

2 โครงการศึกษาดูงานให้กับอาสาสมัคร เพ่ือน าเอาองค์ความรู้จาก อสพน.ต าบลเมืองลี ข้าราชการ 10,000 10,000 10,000 1 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานสามารถ ส านักปลัด
พลังงานชุมชนต าบลเมืองลี การศึกษาดูงานมาพัฒนา พนักงาน เจ้าหน้าท่ี อบต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง น าเอาองค์ความรู้ด้านพลังงาน อบต.เมืองลี

ด้านพลังงานในต าบลเมืองลี จ านวน 30 คน มาใช้ประโยชน์
3 โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงาน เพ่ือให้เยาวชนต าบลเมืองลี เยาวชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 1 เยาวชนต าบลเมืองลีได้มี ส านักปลัด

ให้ชุมชน/เยาวชนต าบลเมืองลี มีความรู้ด้านพลังงาน จ านวน 50 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ความรู้ด้านพลังงาน อบต.เมืองลี
4 โครงการศึกษาดูงานด้านพลังงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านพลังงาน ประชาชนต าบลเมืองลี 10,000 10,000 10,000 1 ประชาชนต าบลเมืองลีได้มี ส านักปลัด

แก่ผู้ศึกษาดูงาน จ านวน 30 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ความรู้ด้านพลังงาน อบต.เมืองลี
รวม  4 โครงการ  -  - 40,000        40,000        40,000         -  -  -

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

๖.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

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

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ วัตถุประสงค์

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

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

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

แบบ ผ.03



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

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

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

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

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

15 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ออกซิเจน เพ่ือจัดให้มีชุดอุปกรณ์ออกซิเจน ชุดอุปกรณ์ออกซิเจน 7,800          7,800          7,800          1 ประชาชนได้รับความปลอดภัย อบต.เมืองลี
ช่วยเหลือคนไข้อย่างเพียงพอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชุด ได้อีกระดับหน่ึง

16 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 15,000        15,000        15,000        5 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
ของ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตัว มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

งบประมาณและท่ีมา
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
แบบ ผ.03



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

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

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

21 ปรับปรุงรถกู้ชีพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงรถกู้ชีพ 150,000      150,000      150,000      1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
การปฏิบัติงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คัน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

22 จัดซ้ือถังเคมีดับเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ถังเคมีดับเพลิง 15,000        15,000        15,000        5 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
การปฏิบัติงาน จ านวน ๕ ถัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถัง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

23 จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดสัญญานดาวเทียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เคร่ืองหาพิกัด 40,000        40,000        40,000        1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
การปฏิบัติงาน สัญญานดาวเทียม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

จ านวน ๑ ชุด
24 จัดซ้ือโทรทัศน์ เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน โทรทัศน์ส าหรับ 20,000        20,000        20,000        1 ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา

ศพด. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชุด อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

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

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.03



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

26 จัดซ้ือจานรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือจานรับสัญญาณฯ 12,000        12,000        12,000        1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การปฏิบัติงาน จ านวน  1  ชุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชุด มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

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

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

29 กล้องวงจรปิด เพ่ือตรวจสอบดูแลความ ติดต้ังกล้องวงจรปิด 23,000   1 สามารถตรวจสอบดูแลความ กองการศึกษา
เรียบร้อย ศพด.อบต.เมืองลี (งบ อบต.) ชุด เรียบร้อย ศพด.อบต.เมืองลี

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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
งบประมาณและท่ีมา

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แบบ ผ.03



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

31 จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เคร่ืองดูดฝุ่น 12,000        12,000        12,000        1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
การปฏิบัติงาน จ านวน ๑ เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

32 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เคร่ืองปรับอากาศ 400,000      400,000      400,000      4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
การปฏิบัติงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชุด มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

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

34 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000      100,000      100,000      1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
การปฏิบัติงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

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

36 ปรับปรุงเคร่ืองเสียงของ อบต. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เคร่ืองดนตรี 100,000      100,000      100,000      1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ อบต.เมืองลี
การปฏิบัติงาน จ านวน ๑ ชุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชุด มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

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

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

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

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.03



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

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

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

แบบ ผ.03



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

46 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ตู้เก็บเอกสาร 16,000        11,000        11,000        2 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน กองคลัง
ส านักงาน ส านักงาน จ านวน 2 ตู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตู้ ส านักงาน อบต.เมืองลี

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

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

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

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

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

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

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

54 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์รถมอเตอร์ไซต์ สป. เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือรถมอเตอร์ไซต์ 40,000        40,000        40,000        1 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักปลัด
จ านวน 1 คัน ส านักงานและส่งเอกสาร จ านวน 1 คัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คัน ส านักงานและส่งเอกสาร อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.03



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

55 โต๊ะอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ในงานส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ 40,000 40,000 40,000 20 เพ่ือการปฏิบัติงานราชการ ส านักปลัด
จ านวน 20 ตัว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตัว และการอ านวยความสะดวก อบต.เมืองลี

แก่ประชาชน
56 จัดซ้ือครุภัณฑ์ ระบบผลิตน้ าประปาป็อกแทงค์ เพ่ือการผลิตน้ าประปาส าหรับ จัดซ้ือครุภัณฑ์และติดต้ังระบบผลิตน้ าประปา 23,100,000 23,100,000 23,100,000 7 ประชาชนต าบลเมืองลีมีระบบ กองช่าง

(POG TANKS) รหัส นวัตกรรมส านักงบฯ การอุปโภค บริโภค ป็อกแทงค์ (POG TANKS)ขนาดกลาง 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

57 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) เพ่ือป้องกันคอมพิวเตอร์ฯ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000 5,000 5,000 1 สามารถป้องกันไฟฟ้าตกไฟดับ ส านักงานปลัด
Uninterruptible power supplies ได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าดับ จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง ไฟกระชากได้ และสามารถ อบต.เมืองลี

ไฟฟ้าตก ไฟฟ้ากระชาก ป้องกันเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ไฟฟ้าไม่เสถียร เสียหาย

58 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ เพ่ือลดการส าเนาเอกสาร อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 700 700 1 สามารถลดการใช้กระดาษ ส านักปลัด
(Smart Card Reader) และการลงทะเบียนอ่ืนๆ มาตรฐาน ISO/IEC 7816 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เคร่ือง และสามารถบันทึกข้อมูล อบต.เมืองลี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
4.8 MHz แทนการส าเนาเอกสาร

59 อุปกรณ์ดับไฟป่า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา อุปกรณ์ดับไฟป่า 200,000 200,000 200,000 1 สามารถดับไฟป่าได้อย่าง อบต.เมืองลี
ไฟป่า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง มีประสิทธิภาพ

รวม 59 โครงการ  -  - 23,000   28,694,100 28,689,100 28,689,100  -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

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

แบบ ผ.03



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

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

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพพิธีกรในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม 10,000        10,000        10,000        1 พิธีกรในพ้ืนท่ีได้รับการ ส านักปลัด
พิธีกรในชุมชน จ านวน ๑ คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง ฝึกอบรมและเพ่ิมศักยภาพ อบต.เมืองลี

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

4 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการสร้าง กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 20,000        20,000        20,000        1 กลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง อบต.เมืองลี
ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จ.น่าน ความเข้มแข็งของชุมชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ัง

รวม 4  โครงการ  -  - 10,000   60,000        60,000        60,000         -  -  -

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

งบประมาณและท่ีมา
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน

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

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แบบ ผ.02

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.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐานครอบคลุม 4 800,000 47 29,910,000 47 29,910,000 47 29,910,000 145 90,530,000
     และท่ัวถึง
๑.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 3 410,000 99 97,316,000 99 97,316,000 99 97,316,000 300 292,358,000

รวม 7 1,210,000 146 127,226,000 146 127,226,000 146 127,226,000 445 382,888,000
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๑.พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 2 400,000 45 19,730,000 47 19,930,000 45 19,730,000 139 59,790,000
2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ น  1 150,000 21 4,092,600 21 4,092,600 21 4,092,600 64 12,427,800
      พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพื นท่ี
2.3.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานท้า 3 150,000 3 150,000 3 150,000 9 450,000
2.4.ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงต้าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 4 600,000
2.5.พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว 1 50,000 12 3,410,000 12 3,410,000 12 3,410,000 37 10,280,000
2.6.พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 3 210,000 3 210,000 3 210,000 9 630,000
2.8.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 2 20,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 11 290,000

รวม 7 770,000 88 27,832,600 90 28,032,600 88 27,832,600 273 84,467,800

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
 

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)

๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
3.1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 1,000,810 13 1,560,640 13 1,560,640 13 1,560,640 47 5,682,730
3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 6 223,000 21 709,000 21 709,000 21 709,000 69 2,350,000
3.3.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 2 40,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 23 580,000
๓.๔ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้  2 15,000 8 280,000 8 280,000 8 280,000 26 855,000
     คู่คุณธรรม และจริยธรรม
3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 2 60,000 3 115,000 3 115,000 3 115,000 11 405,000
3.7.การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2 2,999,200 3 3,020,000 3 3,020,000 3 3,020,000 11 12,059,200
     ตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย
3.10.การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธ์ิผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ 2 1,188,000 6 1,656,000 6 1,656,000 6 1,656,000 20 6,156,000
       ผู้มีภาวะพ่ึงพิง

รวม 24 5,526,010 61 7,520,640 61 7,520,640 61 7,520,640 207 28,087,930
๔) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนะธรรม จำรีตประเพณี 

และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
๔.๑.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
    จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

9 103,000 22 430,000 22 430,000 22 430,000 75 1,393,000

รวม 9 103,000 22 430,000 22 430,000 22 430,000 75 1,393,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)

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) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
๕.๑.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ 2 50,000 17 5,505,000 17 5,505,000 17 5,505,000 53 16,565,000
     จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพื นท่ีต้นน ้า 
     ฝายชะลอน ้า
5.3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6 155,000 6 155,000 6 155,000 18 465,000

รวม 2 50,000 23 5,660,000 23 5,660,000 23 5,660,000 71 17,030,000
๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

๖.๑.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง- 2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000
      ส่วนท้องถ่ินและบูรณการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
๖.๒.สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 3 75,000 4 750,000 4 750,000 4 750,000 15 2,325,000
6.3.พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหาร- 4 130,000 4 130,000 4 130,000 12 390,000
     กิจการบ้านเมืองท่ีดี
6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 2 25,000 21 762,000 21 762,000 21 762,000 65 2,311,000
6.5.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลท่ีจ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงาน 1 23,000 58 28,694,100 58 28,694,100 58 28,694,100 175 86,105,300
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน 1 10,000 4 60,000 4 60,000 4 60,000 13 190,000
     องค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน

รวม 7 133,000 93 30,476,100 93 30,476,100 93 30,476,100 286 91,561,300

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)

รวม  5  ปี
ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  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)

7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ ำ
7.2.สนับสนุนให้มีการจัดการพื นท่ีท้าการเกษตร พื นท่ีอยู่อาศัย 5 520,000 5 520,000 5 520,000 15 1,560,000
     การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพื นท่ีป่าต้นน ้า
7.3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือ 1 25,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 4 385,000
     ในการจัดการทรัพยากรของพื นท่ีลุ่มน ้าน่าน

รวม 1 25,000 6 640,000 6 640,000 6 640,000 19 1,945,000
รวมทั งสิ น 57 7,817,010 439 199,785,340 441 199,985,340 439 199,785,340 1376 607,373,030

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)

รวม  5  ปีปี  ๒๕๖5
ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4

แบบ ผ.01



๑๔๐ 
 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
       แนวทางในการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17 85 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 50 76.92 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8 80.00 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 7 70.00 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 7 70.00 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 100 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 4 80.00 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 4 80.00 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 80.00 
   3.8 แผนงาน (5) 3 60.00 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 2 40.00 

รวมคะแนน 100 79 79.00 
 
  แนวทางการให้คะแนนแนวทางการพิ จารณ าการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง
องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองล ี

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้ าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่ งน้ า  ลั กษณ ะของไม้ /ป่ า ไม้  ฯลฯ  ด้ าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

     3 2 66.66 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่ น  เขตการป กครอง การ เลื อ กตั้ ง   ฯ ลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1 50 

1 .3  ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สภ าพ ท างสั งคม  เช่ น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50 



๑๔๑ 
 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น      
การคมนาคมขนส่ ง การไฟ ฟ้ า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1 50 

1 .5  ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบ บ เศ รษ ฐกิ จ  เช่ น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

3 3 100 

 รวม 20 16 80 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได้ 
2 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

 
5 

 
4 

 
80 

  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับใช้  ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 3 100 
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2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3 3 100 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 2 66.66 

2 .5  การวิ เคราะห์ สิ่ งแวดล้ อม พ้ืนที่ สี เขี ยว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

3 3 100 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 
 

100 

 
รวม 20 18 90.00 

  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได้ 
3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองลี  
 
 
 
 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมื องลี สอดคล้ องกับสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    และ Thailand 
4.0 

  
10 

  
8 

  
80 
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3 .2  ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
3 .6  เป้ าป ระส งค์ ข อ ง     
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

10 8 80 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งช าติ  แผน การบ ริห ารราชการแผ่ น ดิ น 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี        
และ Thailand 4.0 

10 8 80 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80 

เป้ าป ระส งค์ ข อ งแ ต่ ล ะป ระ เด็ น ก ล ยุ ท ธ์ มี               
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 3 60 

ความมุ่ งมั่น อันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80 

หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 3 60 
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3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒ นากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒ นาจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 
 

4 
 

80 
 

รวม 60 47 78.33 
                                                                            รวมคะแนน 100 81 81.00 

 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ   
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7 70 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 70 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5.โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 47 78.33 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ         
          ได้ถูกต้อง  

5 4 80 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
         เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4 80 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
         มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4 80 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4 80 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่      
            คาดว่าจะได้รับ 

5 5 100 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน 100 80 80 
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  แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ  Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ  ด้ า น สั ง ค ม                     
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 

2.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

2 .1  การควบคุมที่ มี การใช้ ตั ว เลขต่ าง ๆ          
เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้ งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าห น ด ไว้ เท่ า ไห ร่  จ าน วน ที่ ไม่ ส าม ารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2 .2  วิ เค รา ะห์ ผ ลกระท บ /สิ่ งที่ ก ระท บ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 
 

10 7 70 

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เชิ ง
คุณภาพ 
 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ ด าเนินการใน พ้ืนที่ นั้ น  ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภ าพหรือลั กษณ ะถูกต้ อ ง ค งทน  ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

10 7 70 
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3 .2  วิ เค ราะห์ ผ ลกระท บ /สิ่ งที่ ก ระท บ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

4 .แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลีในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒ นาท้ องถิ่ น โดยใช้   
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
ก ารบู รณ าก าร  ( Integration) กั บ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ      
ที่ สอดคล้องกับการแก้ ไขปัญหาความยากจน        
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่ น             
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10 8 80 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ   
ชื่อโครงการ 

เป็ น โค รงก ารที่ มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ส น อ งต่ อ         
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 
 

5 4 80 

5.2ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ชั ด เจน  (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระส งค์  มี ค ว าม เป็ น ไป ได้ ชั ด เจ น                 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

5 4 80 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัด เจนน าไปสู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่ างไร กลุ่ ม เป้ าหมาย  พ้ืนที่ ด าเนินงาน       
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่ อ ไร   ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมาย              
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม 

5 4 80 
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ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5.4  โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้ องกั บ  (1 ) คว ามมั่ น ค ง   
(2 )การสร้างความสามารถในการแข่ งขัน        
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแ วด ล้ อ ม           
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
 

5 4 80 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ แ ล ะสั งค ม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 80 

5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2 ) เปลี่ ยนจากการขับเคลื่ อน
ประเทศด้ วยภาค อุตสาหกรรม  ไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึ งโครงการที่ เติ ม เต็ มด้ วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ย อ ด ค ว า ม ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ            
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้
ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4 80 

5 .8  โค ร งก า ร แ ก้ ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ                  
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80 

5 .9  ง บ ป ร ะ ม า ณ          
มี ค วามสอดคล้ องกั บ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ค ว าม ป ระ ห ยั ด  (Economy) (2 ) ค ว าม มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  (Efficiency) (3 ) ค ว า ม มี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 80 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้ อ งตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มี ค วาม โป ร่ ง ใส ในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 
 

5 5 100 

5 .1 1  มี ก ารก าห น ด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI) แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่

ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น  ( Key 
Performance Indicator : KPI)  ที่
ส า ม า ร ถ ว ัด ได ้ (measurable) ใ ช ้บ อ ก
ประสิทธิผลใช้บอกประสิทธิภาพได้ เช่น 

5 5 100 
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คาดว่าจะได้รับ การก าหนดความพึงพอ ใจ  การก าหนด
ร้อ ยละ  ก ารก าหนดอัน เกิด จ ากผลของ
วัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ  
 

5.12 ผลที่ คาดว่าจะ
ได้ รั บ  ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 

การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การด าเนินงานตามโครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่ง
ที่ ต้ อ งก า รด า เนิ น งาน อย่ า งชั ด เจน แ ล ะ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80 

รวมคะแนน 100 80 80.00 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

      4.3.1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ            
พ.ศ.2561-2565 
        สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

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

ปีงบประมาณ 2561 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   21,650,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   21,650,000.00 บาท 
รายรับจริง      -  บาท 
รายจ่ายจริง     -  บาท 

 
                4.3.2.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี                                 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสรุปดังนี้  
                องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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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 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

    -ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจัดที่ดินท ากิน         
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และโครงการ Nan Sandbox ยุทศาสตร์ รักษาป่า จ.น่าน เพ่ือให้ประชาชน
ต าบลเมืองลี มีสิทธิในที่ดินโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั้งยังท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้อง สามารถด าเนินโครงการ ด้านการพัฒนา   
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเรื่องต่างๆได้ 
    -มีการจัดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ในการอุปโภค บริโภค                     
ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากฝนแล้ง จะต้องมีการจัดท าพ้ืนที่กักเก็บน้ าแบบแก้มลิง การก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า การขุดบ่อบาดาล การก่อสร้างระบบประปาครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลเมืองลี หรือมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของประชาชนอย่างจริงจริง 
    -การด าเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ที่ เพี ยงพอ                 
ต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากมีปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนเข้าพ้ืนที่            
ท ากินยังไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางหรืออาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางสัญจร
และการขนส่งเดินทางของประชาชน 
        4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    -ผู้บริห ารท้ องถิ่นควรเร่ งรัด  และติดตาม โครงการประเภทเงิน อุดหนุน ให้กับ                   
ชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีการด าเนินการตามโครงการที่ได้ขอรับเงินอุดหนุนจริง และต้องด าเนินการโดยเร็วหรือภายใน
ห้วงระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินโครงการตามที่วางไว้ กลับมายังองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองลี เพ่ือเป็นหลักฐานในการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวนโยบายเรื่องเงินอุดหนุนต่อไป 
    -ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าไม่เสถียร ในพ้ืนที่             
ต าบลเมืองลี เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นระยะเวลานานหลายปี ส่งผลให้การปฏิบัติราชการ          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ด้อยประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้า และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเมืองลี         
เกิดความเดือดร้อน เห็นควรให้มีการประสานงานกับส านักงานการไฟฟ้าอ าเภอนาหมื่นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 


