
       
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

(พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 

 

 
งานนโยบายและแผน 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี

อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 





สารบัญ 

 
    หน้า 

คำนำ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติม (แบบ ผ.01)              1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                              
                    แผนงานที่ 3.1.สนับสนุนและสิ่งเสริมการจัดการศึกษา                      2 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
                    แผนงานที่ 6.1.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่าง                                    3              
                                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
 



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)

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
3.1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 200,000   1 200,000   1 200,000   3 600,000   

1 200,000   1 200,000   1 200,000   3 600,000   
๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

๖.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร 1 250,000 1 250,000 1 250,000 3 750,000
      และด้านบุคลากร

รวม 1 250,000 1 250,000 1 250,000 3 750,000
รวมท้ังส้ิน 2 450,000 2 450,000 2 450,000 6 1,350,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรเพ่ิมเติม แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

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

แบบ ผ.01



ตัวช้ีวัด
 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ให้มีอาหารกลางวัน 200,000 200,000 200,000 ตาม สามารถบริหารจัดการสถานศึกษา กองการศึกษา
สนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนท่ี อาหารเสริม วัสดุอุปกรณ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ านวน ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ได้อย่างมี
ต าบลเมืองลี ให้มีความพร้อม เคร่ืองแบบนักเรียน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ งบประมาณ ประสิทธิภาพ 
ส าหรับการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก

รวม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000

๓.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 1.เพ่ือจัดการฝึกอบรมตามแนว ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 250,000 250,000 250,000 ตามจ านวน 1.สามารถป้องกันและบรรเทา ส านักปลัด
นโยบายกระทรวงมหาดไทยและ จิตอาสากู้ภัยพิบัติ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม สาธารณภัย รวมถึงการรักษา อบต.เมืองลี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 55 คน ท่ีจัดข้ึน ความสงบเรียบร้อยตามแนวทาง
2.เพ่ือฝึกอบรมให้กับชุดปฏิบัติการ หลักสูตร 3 วัน ท่ีก าหนด
จิตอาสากู้ภัยพิบัติให้มีการพัฒนา 2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ 
ศักยภาพและความพร้อมในปฏิบัติ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี
หน้าท่ี กู้ภัยพิบัติตามหลักสูตรอบรม

รวม 1 โครงการ  -  - 250,000 250,000 250,000  -  -  -

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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

๖.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02


