
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

(พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 
งานนโยบายและแผน 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี

อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เรื่อง  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

      ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 , ข้อ 22/1 , ข้อ 22/2                     
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.25 63                              
หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
จัดทำงบประมาณ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องแนวทาง
การจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุม              
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในเขตพื้นที่   
จังหวัดน่านตามความในหนังสือ ที่ นน 0023.3/ว418 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 แล้วนั้น 

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)                      
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพื ่อพัฒนาพื้นที่ตำบลเมืองลีให้สอดคล้องกับความต้องการ                    
ของประชาชนตำบลเมืองลี ต่อไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่   12    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  

                                     ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564   

 

 

                (นายวิชิต  บัตริยะ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๑.๑.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐานครอบคลุม 18 5,400,000 18 5,400,000
     และท่ัวถึง
๑.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 7 3,067,000 54 39,067,000 61 42,134,000

รวม 7 3,067,000 72 44,467,000 79 47,534,000
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๑.พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 5 710,000 16 4,800,000 21 5,510,000
2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ น  1 20,000 1 20,000
      พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพื นท่ี
2.5.พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว 1 300,000 1 300,000

รวม 5 710,000 18 5,120,000 23 5,830,000
๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 1 50,000 1 50,000
3.9.การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 1 10,000 1 10,000
3.10.การส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ 1 15,000 1 15,000
        ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

รวม 3 75,000 3 75,000
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี 

และสืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ิน
4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม 1 40,000 1 40,000 2 80,000
      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รวม 1 40,000 1 40,000 2 80,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรท่ีเพ่ิมเติมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

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

แบบ ผ.01



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

๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ                     
กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงำน 
๕.๑.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ 1 300,000 1 300,000
     จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพื นท่ีต้นน ้า 
     ฝายชะลอน ้า

รวม 1 300,000 1 300,000
๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

๖.๑.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง- 5 691,000 5 691,000
      ส่วนท้องถ่ินและบูรณการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
6.2.สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 1 40,000 1 40,000
6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร 1 30,000 1 30,000

รวม 7 761,000 7 761,000
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ ำ

7.2.สนับสนุนให้มีการจัดการพื นท่ีท้าการเกษตร พื นท่ีอยู่อาศัย 1 20,000 1 20,000
      การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพื นท่ีป่าต้นน ้า

1 20,000 1 20,000
รวมทั งสิ น 13 3,817,000 103 50,783,000 116 54,600,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรท่ีเพ่ิมเติมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

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 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีถนนท่ีอ านวย ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน 300,000 ปริมาณงาน มีถนนท่ีอ านวยความสะดวก กองช่าง
ความสะดวกรวดเร็วในการ บริเวณบ้านรองสมศักด์ิ (งบ อบต.) ตามจ านวน ในการสัญจรเดินทางของ อบต.เมืองลี
เดินทางสัญจรของประชาชน งบประมาณ ประชาชน

2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี 1 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพดี ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี 1 300,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด กองช่าง
2.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด (งบ อบต.) ตามจ านวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพดีย่ิงข้ึน ปรับปรุงถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน ถนนมีสภาพดีข้ึน สามารถเพ่ิม กองช่าง
หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ 1.บริเวณบ้านนายจันทร์ (งบ อบต.) ตามจ านวน ความสะดวกรวดเร็วในการ อบต.เมืองลี

สัญจรเดินทาง 2.บริเวณบ้านนางเมา งบประมาณ สัญจรเดินทางและสามารถ
3.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด 3.บริเวณบ้านผู้ใหญ่วริทธ์ิธร ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง 4.บริเวณบ้านนางจันทร์ดี จากการสัญจรเดินทาง

4 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพพร้อมใช้ ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี 2 300,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด กองช่าง
หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด (งบ อบต.) ตามจ านวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี

อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง งบประมาณ

5 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน 300,000 ปริมาณงาน มีถนนท่ีอ านวยความสะดวก กองช่าง
สัญจรเดินทางของประชาชน บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) ตามจ านวน ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.เมืองลี

งบประมาณ

6 โครงการก่อสร้างราวกันตกภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด ก่อสร้างราวกันตกภายใน 300,000 ปริมาณงาน มีราวกันตกท่ีช่วยสร้างความ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 อุบัติเหตุ หมู่บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) ตามจ านวน ปลอดภัยบนท้องถนนและ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนน งบประมาณ ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน มีถนนท่ีอ านวยความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 3 สัญจรเดินทางของประชาชน ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3 (งบ อบต.) ตามจ านวน ในการสัญจรเดินทางของ อบต.เมืองลี

งบประมาณ ประชาชน
8 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพพร้อมใช้ ซ่อมแซมถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด กองช่าง

หมู่ท่ี 3 2.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) ตามจ านวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพดีย่ิงข้ึน ปรับปรุงถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน ถนนมีสภาพดีข้ึน สามารถเพ่ิม กองช่าง
หมู่ท่ี 3 2.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3 (งบ อบต.) ตามจ านวน ความสะดวกรวดเร็วในการ อบต.เมืองลี

สัญจรเดินทาง งบประมาณ สัญจรเดินทางและสามารถ
3.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง จากการสัญจรเดินทาง

10 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพพร้อมใช้ ซ่อมแซมถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด กองช่าง
หมู่ท่ี 4 2.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4 (งบ อบต.) ตามจ านวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี

อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง งบประมาณ
11 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพพร้อมใช้ ซ่อมแซมถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด กองช่าง

หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด ภายในหมู่บ้านวังน้ าเย็น ม.5 (งบ อบต.) ตามจ านวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง งบประมาณ

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

12 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพดีย่ิงข้ึน ปรับปรุงถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน ถนนมีสภาพดีข้ึน สามารถเพ่ิม กองช่าง
หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ ภายในหมู่บ้านวังน้ าเย็น ม.5 (งบ อบต.) ตามจ านวน ความสะดวกรวดเร็วในการ อบต.เมืองลี

สัญจรเดินทาง งบประมาณ สัญจรเดินทางและสามารถ
3.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง จากการสัญจรเดินทาง

13 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพพร้อมใช้ ซ่อมแซมถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด กองช่าง
หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด ภายในหมู่บ้านน้ าแขว่ง ม.6 (งบ อบต.) ตามจ านวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี

อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง งบประมาณ
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพดีย่ิงข้ึน ปรับปรุงถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน ถนนมีสภาพดีข้ึน สามารถเพ่ิม กองช่าง

หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ ภายในหมู่บ้านน้ าแขว่ง ม.6 (งบ อบต.) ตามจ านวน ความสะดวกรวดเร็วในการ อบต.เมืองลี
สัญจรเดินทาง งบประมาณ สัญจรเดินทางและสามารถ
3.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง จากการสัญจรเดินทาง

15 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพดีย่ิงข้ึน ปรับปรุงถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน ถนนมีสภาพดีข้ึน สามารถเพ่ิม กองช่าง
2.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7 (งบ อบต.) ตามจ านวน ความสะดวกรวดเร็วในการ อบต.เมืองลี
สัญจรเดินทาง งบประมาณ สัญจรเดินทางและสามารถ
3.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง จากการสัญจรเดินทาง

16 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีถนนท่ีมีสภาพพร้อมใช้ ซ่อมแซมถนน คสล. 300,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด กองช่าง
หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7 (งบ อบต.) ตามจ านวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง อบต.เมืองลี

อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

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)

17 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมพร้อมติดต้ัง 1.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 300,000 ปริมาณงาน มีท่อลอดเหล่ียมท่ีสามารถ กองช่าง
ราวกันตก บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6 สัญจรเดินทาง และติดต้ังราวกันตก (งบ อบต.) ตามจ านวน อ านวยความสะดวกในการ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด บริเวณบ้านน้ าแขว่ง ม.6 งบประมาณ สัญจรเดินทางและมีราวกันตก
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง ช่วยป้องกันและลดการเกิด

อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
18 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีส านักงาน 1.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ ปรับปรุงถนน 300,000 ปริมาณงาน มีถนนท่ีช่วยอ านวยความสะดวก กองช่าง

โครงการหลวงน้ าแขว่ง สัญจรเดินทาง ทางเข้าพ้ืนท่ีส านักงาน (งบ อบต.) ตามจ านวน ในการสัญจรเดินทางและ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือป้องกันและลดการเกิด โครงการหลวงน้ าแขว่ง งบประมาณ สามารถป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง

รวม 18 โครงการ  -  - 5,400,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าประปาภูเขา เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ ปรับปรุงเปล่ียนท่อ 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ระบบส่งน ้าประปาภูเขา (งบ อบต.) ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

ไปใช้ท่อ 3 นิ ว งบประมาณ
ขนาด 13.5 มม.

2 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ขุดลอกรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 1 พร้อมใช้สามารถระบายน ้าได้ดี ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

3 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ปรับปรุงรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดีย่ิงขึ น กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ท่ีดีย่ิงขึ น ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

4 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 1 1.เพ่ือให้มีถังเก็บน ้าท่ีมีสภาพดี ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 1 300,000 ปริมาณงาน มีถังเก็บน ้าท่ีมีสภาพพร้อมใช้ กองช่าง
พร้อมใช้ (งบ อบต.) ตามจ้านวน และมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าท่ีเพียงพอ งบประมาณ การอุปโภค บริโภค
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

5 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ขุดลอกรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 2 พร้อมใช้สามารถระบายน ้าได้ดี ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

6 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ปรับปรุงรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดีย่ิงขึ น กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ท่ีดีย่ิงขึ น ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

7 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 2 พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

8 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 2 1.เพ่ือให้ถังเก็บน ้ามีสภาพดี ซ่อมแซมถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน ถังเก็บน ้ามีสภาพพร้อมใช้ กองช่าง
พร้อมใช้ ภายในบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 (งบ อบต.) ตามจ้านวน และมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ งบประมาณ การอุปโภค บริโภค
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเข้าสู่ฌาปนสถาน 1.เพ่ือให้มีไฟฟ้าแรงต้่าเข้าสู่ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 300,000 ปริมาณงาน สามารถอ้านวยความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ฌาปนสถาน เข้าสู่ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 2 (งบ อบต.) ตามจ้านวน ให้กับประชาชนในการประกอบ อบต.เมืองลี

2.เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการ งบประมาณ พิธีกรรมทางศาสนา ณ บริเวณ
จัดกิจกรรมทางศาสนา ฌาปนสถาน
ของประชาชน

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ ก่อสร้างรางระบายน ้า 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 3 พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

11 โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งถังเก็บน ้า เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ จัดซื อและติดตั งถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

งบประมาณ
12 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ขุดลอกรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง

หมู่ท่ี 3 พร้อมใช้สามารถระบายน ้าได้ดี ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี
2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

13 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือให้ถังเก็บน ้ามีสภาพดี ซ่อมแซมถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน ถังเก็บน ้ามีสภาพพร้อมใช้ กองช่าง
พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3 (งบ อบต.) ตามจ้านวน และมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ งบประมาณ การอุปโภค บริโภค
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

14 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ปรับปรุงรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดีย่ิงขึ น กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ท่ีดีย่ิงขึ น ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

15 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 3 พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว 1.เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ปรับปรุง/ซ่อมแซม 300,000 ปริมาณงาน มีหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน กองช่าง
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 ข่าวสารท่ีส้าคัญให้กับประชาชน หอกระจายข่าวบ้านนาคา (งบ อบต.) ตามจ้านวน ท่ีมีสภาพพร้อมใช้ส้าหรับการ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้หอกระจายข่าวบ้านนาคา หมู่ท่ี 4 งบประมาณ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
มีสภาพพร้อมใช้งาน ทีส้าคัญให้กับประชาชน

17 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 4 พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

18 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ปรับปรุงรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดีย่ิงขึ น กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ท่ีดีย่ิงขึ น ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

19 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือให้ถังเก็บน ้ามีสภาพดี ซ่อมแซมถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน ถังเก็บน ้ามีสภาพพร้อมใช้ กองช่าง
พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4 (งบ อบต.) ตามจ้านวน และมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ งบประมาณ การอุปโภค บริโภค
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

20 โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งถังเก็บน ้าฝน เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ จัดซื อและติดตั งถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4 (งบ อบต.) ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

21 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขาว 1.เพ่ือปรับปรุงอ่างเก็บน ้าให้มี ขุดลอกอ่างเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 สภาพพร้อมส้าหรับการเก็บกักน ้า ห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4 (งบ อบต.) ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ งบประมาณ 2.อ่างเก็บน ้าได้รับการปรับปรุง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 1.เพ่ือให้ระบบประปาภูเขา ปรับปรุง/ซ่อมแซม 300,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาภูเขา (งบ อบต.) ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 2.ระบบประปาภูเขาได้รับการ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพดี

23 โครงการจัดซื อและติดตั งถังเก็บน ้า เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ จัดซื อและติดตั งถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค หมู่ท่ี 5 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ภายในหมู่บ้านวังน ้าเย็น ม.5 (งบ อบต.) ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

งบประมาณ
24 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือให้ถังเก็บน ้ามีสภาพดี ซ่อมแซมถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน ถังเก็บน ้ามีสภาพพร้อมใช้ กองช่าง

พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านวังน ้าเย็น ม.5 (งบ อบต.) ตามจ้านวน และมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ งบประมาณ การอุปโภค บริโภค
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

25 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ปรับปรุงรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดีย่ิงขึ น กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ท่ีดีย่ิงขึ น ภายในหมู่บ้านวังน ้าเย็น ม.5 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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26 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 5 พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านวังน ้าเย็น ม.5 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

27 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ขุดลอกรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 5 พร้อมใช้สามารถระบายน ้าได้ดี ภายในหมู่บ้านวังน ้าเย็น ม.5 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

28 โครงการก่อสร้างสะพานใต้น ้า บ้านวังน ้าเย็น 1.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ ก่อสร้างสะพานใต้น ้า 300,000 ปริมาณงาน มีสะพานใต้น ้าช่วยท้าให้เกิด กองช่าง
หมู่ท่ี 5 เดินทางสัญจรของประชาชน บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 (งบ อบต.) ตามจ้านวน ความสะดวกในการเดินทาง อบต.เมืองลี

2.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ งบประมาณ สัญจรของประชาชนและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

29 โครงการปรับปรุงไหล่ทางและท่อระบายน ้า 1.เพ่ือให้ไหล่ทางและท่อระบายน ้า ปรับปรุงไหล่ทางและ 100,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันน ้ากัดเซาะถนน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู พร้อมวางเรียงหิน ได้รับการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ น ท่อระบายน ้าโดยการ (งบ อบต.) ตามจ้านวน และไหล่ทาง ช่วยท้าให้เส้นทาง อบต.เมืองลี
ในกล่องลวดตข่าย บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือป้องกันดินถล่มและน ้ากัดเซาะ วางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย งบประมาณ คมนาคมของประชาชนได้รับ

ถนนและไหล่ทาง การปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ น
30 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 6 1.เพ่ือให้ถังเก็บน ้ามีสภาพดี ซ่อมแซมถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน ถังเก็บน ้ามีสภาพพร้อมใช้ กองช่าง

พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านน ้าแขว่ง ม.6 (งบ อบต.) ตามจ้านวน และมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ งบประมาณ การอุปโภค บริโภค
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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31 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ปรับปรุงรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดีย่ิงขึ น กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ท่ีดีย่ิงขึ น ภายในหมู่บ้านน ้าแขว่ง ม.6 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

32 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 6 พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านน ้าแขว่ง ม.6 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

33 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ขุดลอกรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 6 พร้อมใช้สามารถระบายน ้าได้ดี ภายในหมู่บ้านน ้าแขว่ง ม.6 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

34 โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งถังเก็บน ้าบ้านนาม่วง เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ จัดซื อและติดตั งถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7 (งบ อบต.) ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

งบประมาณ
35 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 7 1.เพ่ือให้ถังเก็บน ้ามีสภาพดี ซ่อมแซมถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน ถังเก็บน ้ามีสภาพพร้อมใช้ กองช่าง

พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7 (งบ อบต.) ตามจ้านวน และมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ งบประมาณ การอุปโภค บริโภค
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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 ๒๕63
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36 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ปรับปรุงรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดีย่ิงขึ น กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ท่ีดีย่ิงขึ น ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

37 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 7 พร้อมใช้ ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

38 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือให้มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพ ขุดลอกรางระบายน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีรางระบายน ้าท่ีมีสภาพดี กองช่าง
หมู่ท่ี 7 พร้อมใช้สามารถระบายน ้าได้ดี ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7 (งบ อบต.) ตามจ้านวน สามารถป้องกันน ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนนและ งบประมาณ และพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
พื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

39 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณ 1.เพ่ือให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 300,000 ปริมาณงาน มีลานอเนกประสงค์ท่ีสามารถ กองช่าง
หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 โดยรอบหอประชุมหมู่บ้าน บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน ม.7 (งบ อบต.) ตามจ้านวน ใช้ในการประกอบกิจกรรม อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีลานส้าหรับการประกอบ งบประมาณ ของประชาชน
กิจกรรมของประชาชน

40 โครงการจัดซื อและติดตั งถังเก็บน ้า เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ จัดซื อและติดตั งถังเก็บน ้า 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค หมู่ท่ี 7 ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7 (งบ อบต.) ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี

แบบ ผ.02
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 ๒๕61
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41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน ้าและ 1.เพ่ือให้ไหล่ทางและรางระบายน ้า ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 ปริมาณงาน ไหล่ทางและรางระบายน ้า กองช่าง
ไหล่ทางแบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่อง ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพดี ไหล่ทางและรางระบายน ้า (งบ อบต.) ตามจ้านวน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม อบต.เมืองลี
ลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือป้องกันการทรุดตัวและพังทลาย โดยการวางเรียงหินในกล่อง งบประมาณ ให้มีสภาพดีป้องกันการพลังทลาย

ของไหล่ทางและรางระบายน ้า ลวดตาข่าย และการทรุดตัวได้
42 โครงการก่อสร้างสะพานใต้น ้าบริเวณห้วยป่าหก 1.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ ก่อสร้างสะพานใต้น ้า 300,000 ปริมาณงาน มีสะพานใต้น ้าช่วยท้าให้เกิด กองช่าง

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 เดินทางสัญจรของประชาชน บริเวณห้วยป่าหก (งบ อบต.) ตามจ้านวน ความสะดวกในการเดินทาง อบต.เมืองลี
2.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 งบประมาณ สัญจรของประชาชนและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

43 โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมรางระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงรางระบายน ้าและ ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริม 300,000 ปริมาณงาน รางระบายน ้าและไหล่ทาง กองช่าง
และไหล่ทางแบบตัวยยู บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 ไหล่ทางให้มีสภาพคงทนแข็งแรง รางระบายน ้าและไหล่ทาง (งบ อบต.) ตามจ้านวน มีสภาพคงทนแข็งแรง อบต.เมืองลี

แบบรูปตัวยู บ้านนาม่วง ม.7 งบประมาณ
44 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนสายหลัก 1.เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามพื นท่ี ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 700,000 ปริมาณงาน สามารถอ้านวยความสะดวก กองช่าง

ในพื นท่ีต้าบลเมืองลี ถนนและเส้นทางท่ีเส่ียงอันตราย ภายในถนนสายหลัก (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการสัญจรเดินทางของ อบต.เมืองลี
2.เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการ ในพื นท่ีต้าบลเมืองลี งบประมาณ ประชาชนและช่วยเพ่ิมความ
สัญจรเดินทางในเวลากลางคืน ปลอดภัยในการเดินทาง

ในเวลากลางคืน
45 โครงการปรับปรุงสะพานและบริเวณโดยรอบ 1.เพ่ือให้สะพานมีสภาพดีย่ิงขึ น ปรับปรุงสะพาน 700,000 ปริมาณงาน สะพานมีสภาพดีและมีภูมิทัศน์ กองช่าง

ในพื นท่ีต้าบลเมืองลี 2.เพ่ือให้สะพานมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และพื นท่ีโดยรอบ (งบ อบต.) ตามจ้านวน ท่ีสวยงาม อบต.เมืองลี
มากย่ิงขึ น งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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46 โครงการก่อสร้างอาคารรับรองส้าหรับ 1.เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการ ก่อสร้างอาคารรับรอง 500,000 ปริมาณงาน มีอาคารส้าหรับการคัดกรอง กองช่าง
ผู้ติดต่อราชการ ติดต่อราชการ ส้าหรับผู้ติดต่อราชการ (งบ อบต.) ตามจ้านวน ผู้เข้าติดต่อราชการและส้าหรับ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีสถานท่ีส้าหรับคัดกรอง งบประมาณ การอ้านวยความสะดวกในการ
ผู้มาติดต่อราชการ ติดต่อราชการ

47 โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนน 1.เพ่ือปรับปรุงระบบการจราจรในพื นท่ี ปรับปรุงระบบสัญญาณ 700,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุ กองช่าง
ต้าบลเมืองลี ไฟจราจร ป้ายจราจร (งบ อบต.) ตามจ้านวน บนท้องถนนได้ และสามารถ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือป้องกัน ลดอุบัติเหตุและการก่อ เคร่ืองหมายจราจร งบประมาณ ติดตามเฝ้าระวังการก่อ
อาชญากรรมในพื นท่ีต้าบลเมืองลี กล้องวงจรปิด ฯลฯ อาชญากรรมในพื นท่ีต้าบลเมืองลี

48 โครงการก่อสร้างศูนย์การกระจายข่าวและ 1.เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ก่อสร้างศูนย์การกระจายข่าว 500,000 ปริมาณงาน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูล กองช่าง
การประชาสัมพันธ์ประจ้าองค์การบริหาร ท่ีส้าคัญให้กับประชาชน และการประชาสัมพันธ์ (งบ อบต.) ตามจ้านวน ข่าวสารท่ีส้าคัญให้กับประชาชน อบต.เมืองลี
ส่วนต้าบลเมืองลี 2.เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ของต้าบลเมืองลี เมืองลี
49 โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอด 300,000 ปริมาณงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีสภาพ กองช่าง

ทางการเกษตรต้าบลเมืองลี ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง เทคโนโลยีทางการเกษตร (งบ อบต.) ตามจ้านวน ท่ีดีย่ิงขึ นสามารถรองรับ อบต.เมืองลี
ให้มีสภาพดีย่ิงขึ นรองรับการด้าเนิน งบประมาณ การด้าเนินกิจกรรมทางการเกษตร
กิจกรรมด้านการเกษตร

50 โครงการก่อสร้างระบบประปาของ เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างระบบประปา 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี การอุปโภค บริโภค ของ อบต.เมืองลี ของอบต.เมืองลี (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค ภายในพื นท่ี อบต.เมืองลี

งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

แบบ ผ.02
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51 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีประชุมงาน 1.เพ่ือให้มีอาคารสถานท่ีส้าหรับการ ก่อสร้างอาคารท่ีประชุม 2,500,000 2,500,000 ปริมาณงาน มีอาคารท่ีอ้านวยความสะดวก กองช่าง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี จัดประชุมของสภาท้องถ่ิน งานกิจการสภา อบต.เมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในการประชุมส้าหรับการ อบต.เมืองลี

2.เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการ งบประมาณ ประชุมสภาองค์การบริหาร
ประชุมสภาท้องถ่ิน ส่วนต้าบลเมืองลี

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน 1.เพ่ือให้อาคารส้านักงาน อบต.เมืองลี ปรับปรุง/ซ่อมแซม 500,000 ปริมาณงาน อาคารส้านักงาน อบต.เมืองลี กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพดี อาคารส้านักงาน อบต.เมืองลี (งบ อบต.) ตามจ้านวน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มี อบต.เมืองลี

2.เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยและ งบประมาณ ความม่ันคง ปลอดภัยและมีสภาพ
มีสภาพอาคารท่ีสวยงามย่ิงขึ น อาคารท่ีสวยงามมากย่ิงขึ น

53 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสภาพ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 40,000 ปริมาณงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ กองการศึกษา
ม่ันคง แข็งแรง โดยการทาสีอาคาร (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การปรับปรุงให้มีสภาพสวยงาม อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความ งบประมาณ และดีย่ิงขึ น
สวยงาม

54 โครงการปรับปรุงต่อเติมรั วบริเวณสนามเด็กเล่น 1.เพ่ือให้รั วบริเวณสนามเด็กเล่น ปรับปรุงต่อเติมรั ว 20,000 20,000 ปริมาณงาน รั วบริเวณสนามเด็กเล่น ศพด. กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุง บริเวณสนามเด็กเล่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ได้รับการปรับปรุงต่อเติมจนมี อบต.เมืองลี

2.เพ่ือความม่ันคงและปลอดภัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล่น งบประมาณ สภาพม่ันคงและปลอดภัย
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบ ผ.02
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55 โครงการก่อสร้างบันไดทางเช่ือมระหว่าง 1.เพ่ือให้มีบันไดทางเช่ือมระหว่าง ก่อสร้างบันไดทางเช่ือม 7,000 7,000 ปริมาณงาน มีบันไดทางเช่ือมระหว่างอาคาร กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารองค์การบริหาร อาคาร ศพด.และอาคาร อบต.เมืองลี ระหว่าง อาคาร ศพด.และ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ศพด.และอาคาร อบต.เมืองลี อบต.เมืองลี
ส่วนต้าบลเมืองลี 2.เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการ อาคาร อบต.เมืองลี งบประมาณ ท่ีช่วยอ้านวยความสะดวกในการ

เดินทางระหว่างอาคาร ศพด.และ เดินทาง
อาคาร อบต.เมืองลี

56 โครงการก่อสร้างฝายนาคาพร้อมระบบส่งน ้า 1.เพ่ือเป็นแหล่งน ้าส้าหรับท้าการเกษตร				 ก่อสร้างฝายนาคา 20,000,000 ก่อสร้างฝาย 1.ราษฎรบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 กรมชลประทาน
ของราษฎรบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 จ้านวน 1 แห่ง (งบกรมชลฯ) ท่ีสามารถ บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 และ โดยกรมชล
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 และบ้านนาคา ปริมาณงานพร้อมอาคาร ส่งน ้าอุปโภค บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 มีน ้าส้าหรับ ประทานน่าน
หมู่ท่ี 4 รวมทั งสิ น 260 ครัวเรือน กว้าง 40 ม. ยาว 100 ม. บริโภค การอุปโภค บริโภคตลอดทั งปี และอบต.เมืองลี
2.เพ่ือเป็นแหล่งน ้าส้าหรับการอุปโภค ระบบส่งน ้า ความยาวรวม ครอบคลุม 2.สามารถช่วยเหลือพื นท่ี
บริโภคของราษฎรในพื นท่ี 1,952 ม.รวมพื นท่ีทั งหมด ตลอดปี เพาะปลูกในฤดูฝน 400 ไร่ 
3.เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 8-1-7 ไร่ จ้านวน 400 ไร่ ฤดูแล้ง 180 ไร่
ภายในครัวเรือน ฤดูแล้ง 180 ไร่ 3.สามารถปลูกพืชหมุนเวียน

ได้ตลอดทั งปีและคุณภาพชีวิตดีขึ น
รวม 56 โครงการ 3,067,000 39,067,000

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบ ผ.02
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1 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 1 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ขุดลอกดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 1 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

2 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 1 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 1 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

3 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 2 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ขุดลอกดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 2 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

4 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 2 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 2 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

5 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณ 1.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช 30,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
ล าน  าแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร บริเวณล าน  าแขว่ง (งบ อบต.) ตามจ านวน การอุปโภค บริโภค และ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือปรับปรุงล าน  าสาขาให้มีสภาพ บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 งบประมาณ การเกษตร
ของล าน  าท่ีดีไม่ตื นเขิน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ

2.1 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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6 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น/ฝายชะลอน  า 1.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ ก่อสร้างฝายชะลอน  า 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
บริเวณห้วยต้นตอง หมู่ท่ี 3 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร บริเวณห้วยต้นตอง หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) ตามจ านวน การอุปโภค บริโภค และ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพื นท่ี งบประมาณ การเกษตร พื นท่ีป่าไม้และพื นท่ี
ป่าไม้และพื นท่ีท ากินของประชาชน ท ากินของประชาชนอุดมสมบูรณ์

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดล าเหมือง 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซม 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 พร้อมใช้งาน ดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

8 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ขุดลอกดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 1.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ ขุดเจาะบ่อบาดาลและ 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมระบบสูบน  าและจ่ายน  าโดยระบบ การเกษตร ติดตั งระบบสูบน  าและ (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
โซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 4 2.เพ่ือให้มีแหล่งน  าและระบบจ่ายน  า ระบบจ่ายน  าโดยระบบ งบประมาณ

เพ่ือการเกษตรท่ีลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์
10 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ขุดลอกดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง

พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 5 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2.1 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
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11 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 5 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

12 โครงการก่อสร้างพนังกั นน  าทุ่งปู่ตาถึงฝายปู่แดง เพ่ือป้องกันน  ากัดเซาะพื นท่ีการเกษตร ก่อสร้างพนังกั นน  า 300,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันน  ากัดเซาะพื นท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ของประชาชน ทุ่งปู่ตาถึงฝายปู่แดง (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตรของประชาชน อบต.เมืองลี

งบประมาณ
13 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 6 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ขุดลอกดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง

พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 6 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

14 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 6 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 6 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

15 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณ 1.เพ่ือปรับปรุงล าน  าในพื นท่ีให้มีสภาพ ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช 30,000 ปริมาณงาน ล าน  าแขว่งได้รับการปรับปรุง กองช่าง
ล าน  าแขว่ง บ้านน  าแขว่ง หมู่ท่ี 6 ท่ีดีย่ิงขึ น ป้องกันน  าแห้งขอด บริเวณล าน  าแขว่ง ม.6 (งบ อบต.) ตามจ านวน และมีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ การอุปโภค บริโภค และ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.1 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

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)

16 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ขุดลอกดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 7 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

17 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 1.เพ่ือให้มีดาดล าเหมืองท่ีมีสภาพ ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
พร้อมใช้งาน หมู่ท่ี 7 (งบ อบต.) ตามจ านวน การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ
การเกษตร

18 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช 1.เพ่ือปรับปรุงล าน  าในพื นท่ีให้มีสภาพ ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช 50,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 ท่ีดีย่ิงขึ น ป้องกันน  าแห้งขอด บริเวณบ้านนาม่วง ม.7 (งบ อบต.) ตามจ านวน การอุปโภค บริโภค และ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ งบประมาณ การเกษตร
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

19 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน  าโดยวางเรียงหิน 1.เพ่ือให้มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ ก่อสร้างฝายชะลอน  า 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน  าเพียงพอส าหรับ กองช่าง
ในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยวางเรียงหิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ านวน การอุปโภค บริโภค และ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพื นท่ี ในกล่องลวดตาข่าย งบประมาณ การเกษตร พื นท่ีป่าไม้และพื นท่ี
ป่าไม้และพื นท่ีท ากินของประชาชน บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 ท ากินของประชาชนอุดมสมบูรณ์

รวม 19 โครงการ 710,000 4,800,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

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

2.1 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดกิจกรรมในการสนับสนุน 20,000 จัดกิจกรรม กลุ่มอาชีพชุมชนต าบลเมืองลี ส านักปลัด
ชุมชน ในพื นท่ีต าบลเมืองลี ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (งบ อบต.) อย่างน้อย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มอาชีพ ในพื นท่ีต าบลเมืองลี 1 ครั ง ในการพัฒนาอาชีพให้เกิดการ
3.เพ่ือยกระดับความสามารถในการ เพ่ิมพูนรายได้ของกลุ่ม
ต่อรองและการแข่งขันของกลุ่มอาชีพ

รวม 1 โครงการ 20,000

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ น พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพื นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือให้มีสภาพภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียว ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี 300,000 ปริมาณงาน สถานท่ีท่องเท่ียวบ้านน  าอูน ม.1 กองช่าง
บ้านน  าอูน หมู่ท่ี 1 บ้านน  าอูน หมู่ท่ี 1 ท่องเท่ียว บ้านน  าอูน (งบ อบต.) ตามจ านวน มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม อบต.เมืองลี

หมู่ท่ี 1 งบประมาณ พร้อมส าหรับการท่องเท่ียว
รวม 1 โครงการ 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเน่ืองให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดฯ

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

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 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 1.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา สนับสนุนการรณรงค์ 50,000 สนับสนุน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด
ยาเสพติด To be Number one ยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ป้องกันและแก้ไขปัญหา (งบ อบต.) ตามแนวทาง เสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบต.เมืองลี
จังหวัดน่าน ประจ าต าบลเมืองลี 2.เพ่ือด าเนินการตามแนวทาง ยาเสพติด ตามแนวทาง ท่ีก าหนด

ท่ีก าหนด ท่ีก าหนด

รวม 1 โครงการ 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 -

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

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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีต าบลเมืองลี 1.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนา จัดกิจกรรม 10,000 จัดกิจกรรม สตรีต าบลเมืองลีได้รับการพัฒนา ส านักปลัด
สตรีต าบลเมืองลี ให้กับสตรีต าบลเมืองลี (งบ อบต.) จ านวน มีองค์ความรู้และมีความสามารถ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ อย่างน้อย มากย่ิงข้ึนอันเป็นผลให้เกิดทักษะ
เพ่ือต่อยอดให้เกิดรายได้ให้กับสตรี 1 คร้ัง ความสามารถในการสร้างอาชีพ
ต าบลเมืองลี สร้างรายได้และการด ารงชีวิต

รวม 1 โครงการ 10,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
3.9 การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ

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 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ จัดกิจกรรม 15,000 จัดกิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ (งบ อบต.) จ านวน ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ได้รับการ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมท่ี ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี อย่างน้อย จัดกิจกรรมอันเกิดผลเพ่ือส่งเสริม
สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ 1 คร้ัง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมาก
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด ย่ิงข้ึน

รวม 1 โครงการ 15,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 -
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
3.10 การส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิผู้พิการ /ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

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 โครงการบวงสรวงศาลหลักเมือง 1.เพ่ือให้เกิดการจัดกิจกรรมในการ จัดกิจกรรม 40,000 40,000 จัดกิจกรรม เกิดกิจกรรมในการบูชา กองการศึกษา
ต าบลเมืองลี บูชาและสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ บวงสรวงศาลหลักเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างน้อย และสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีกิจกรรมท่ีจะส่งผลให้ ต าบลเมืองลี 1 คร้ัง อันส่งผลให้เกิดความศรัทธา
เกิดความสามัคคีและความศรัทธา และความสามัคคีของ
ของประชาชนต าบลเมืองลี ประชาชนต าบลเมืองลี

รวม 1 โครงการ 40,000 40,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4 การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ -
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเท่ียว

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการขุดบ่อก าจัดขยะภายใน 1.เพ่ือจัดการปัญหาขยะในชุมชน ขุดบ่อก าจัดขยะ 300,000 ปริมาณงาน สามารถจัดการปัญหาขยะ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือมีพ้ืนท่ีในการก าจัดขยะ ภายในหมู่บ้าน ม.6 (งบ อบต.) ตามจ านวน ภายในชุมชนได้อย่างมี อบต.เมืองลี

ของชุมชน งบประมาณ ประสิทธิภาพ

รวม 1 โครงการ 300,000  -  -  -

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควันอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นจังหวัดสีเขียว

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนถังขยะภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือการจัดการปัญหาขยะ สนับสนุนถังขยะ 300,000 ปริมาณงาน สามารถจัดขยะภายใน อบต.เมืองลี
หมู่ท่ี 3 ภายในหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านนาหมอ ม.3 (งบ อบต.) ตามจ านวน หมู่บ้านได้อย่างมี

2.เพ่ือสนับสนุนหมู่บ้าน งบประมาณ ประสิทธิภาพ
ปลอดขยะ

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ เพ่ืออุดหนุนเงินงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 21,000 อุดหนุน มีงบประมาณท่ีเพียงพอ อบต.เมืองลี
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ให้ศูนย์ด าเนินการร่วมในการ ให้ อบต.นาทะนุง (งบ อบต.) งบประมาณ ในการด าเนินการตาม และ
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ในการเป็นศูนย์กลาง ตามจ านวน แนวทางศูนย์ปฏิบัติการร่วม อบต.นาทะนุง

ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ในการช่วยเหลือประชาชน
อ าเภอนาหม่ืน

3 โครงการสนับสนุนการเกษตร เพ่ืออุดหนุนเงินงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 50,000 อุดหนุน โรงเรียนบ้านนาคา อบต.เมืองลี
เพ่ืออาหารกลางวันตามหลัก ให้โรงเรียนบ้านนาคาด าเนินการ ให้โรงเรียนบ้านนาคา (งบ อบต.) งบประมาณ มีงบประมาณในการด าเนินการ และโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางอาหารกลางวัน ตามจ านวน ตามแนวทางโครงการอาหาร บ้านนาคา

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลางวันตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

4 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือให้โรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบล อุดหนุน/ประสานโครงการ 20,000 อุดหนุน/ เด็กนักเรียนในโรงเรียน อบต.เมืองลี
เมืองลี สามารถจัดการปัญหาขยะ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคา (งบ อบต.) ประสาน บ้านนาคามีจิตส านึกท่ีดีและ และโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดโครงการ โครงการ สามารถก าจัดขยะในโรงเรียน บ้านนาคา

โรงเรียนปลอดขยะ อย่างน้อย 1 คร้ัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ -
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 -

แบบ ผ.02
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5 โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงเรือน 1.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ สนับสนุน/อุดหนุน 300,000 ปริมาณงาน โครงการหลวงน้ าแขว่งได้รับ อบต.เมืองลี
ส าหรับการปลูกพืชในโรงเรือนของ ของโครงการหลวงน้ าแขว่ง วัสดุก่อสร้างโรงเรือน (งบ อบต.) ตามจ านวน การสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง และโครงการ
ประชาชน 2.เพ่ือให้ส่งเสริมการประกอบ ให้โครงการหลวงน้ าแขว่ง งบประมาณ สามารถด าเนินการตามโครงการ หลวงน้ าแขว่ง

อาชีพของประชาชนต าบลเมืองลี ท่ีก าหนดช่วยสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

รวม 5 โครงการ 691,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)

๖.1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ -
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 -
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม

แบบ ผ.02
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1 โครงการพัฒนาศักภาพอาสาสมัคร เพ่ือจัดการฝึกอบรมพัฒนา จัดกิจกรรม 40,000 จัดกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัย ส านักปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย พัฒนาศักยภาพ (งบ อบต.) อย่างน้อย ฝ่ายพลเรือนได้รับการ อบต.เมืองลี

ฝ่ายพลเรือนให้มีศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย 1 คร้ัง พัฒนาศักยภาพการ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีมากย่ิงข้ึน ฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน

รวม 1 โครงการ 40,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 -
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

๖.2.สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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1 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่ จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม 30,000 จัดฝึกอบรม ประชาชนต าบลเมืองลี กองคลัง
การจัดเก็บภาษี ประชาชนในเร่ืองการ ให้ความรู้แก่ประชาชน (งบ อบต.) อย่างน้อย และผู้มีหน้าท่ีในการเสียภาษี อบต.เมืองลี

จัดเก็บภาษี ในการจัดเก็บภาษี 1 คร้ัง มีความรู้เก่ียวกับการจัดเก็บ
ภาษีมากย่ิงข้ึน

รวม 1 โครงการ 30,000  -  -  -

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

6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ -
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 -

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ 1.เพ่ือให้ความรู้ให้แก่ประชาชน จัดการฝึกอบรม/จัดกิจกรรม 20,000 จัดฝึกอบรม/ ประชาชนและผู้เข้าร่วมอบรม ส านักปลัด
หลังบ้านกินได้ ในการด ารงชีวิต โครงการบ้านน่ามอง (งบ อบต.) จัดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม อบต.เมืองลี

2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้ ตามโครงการ คุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน
คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างน้อย 1 คร้ัง

รวม 1 โครงการ 20,000  -  -  -

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ

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
๑.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 4 4,300,000 5 4,600,000 9 8,900,000

รวม 4 4,300,000 5 4,600,000 9 8,900,000
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๑.พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 1 500,000 1 500,000
รวม 1 500,000 1 500,000

6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร 1 50,000 1 50,000

รวม 1 50,000 1 50,000
รวมทั งสิ น 4 4,300,000 7 5,150,000 11 9,450,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรท่ีเปล่ียนแปลงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

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

แบบ ผ.01



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 เพ่ือมีเมรุส้าหรับด้าเนินกิจกรรม ก่อสร้างเมรุ 350,000 350,000 350,000 ปริมาณงาน มีเมรุท่ีพร้อมส้าหรับการ กองช่าง
ฌาปนกิจของประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน จัดกิจกรรมฌาปนกิจ อบต.เมืองลี

งบประมาณ

1 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน ก่อสร้างเมรุบ้านวังน ้าเย็น 800,000 800,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีเมรุส้าหรับ กองช่าง
ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา หมู่ท่ี 5 (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ประกอบกิจกรรม อบต.เมืองลี

งบประมาณ ทางศาสนา

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเสือ 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเสือ 200,000 200,000 200,000 ขุดลอกฯ มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

2.เพ่ือขุดลอกทางไหลของน ้า การเกษตร

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเสือ บ้านนาม่วง 1.เพ่ือปรับปรุงอ่างเก็บน ้าให้มีสภาพดี ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเสือ 300,000 ปริมาณงาน อ่างเก็บน ้าได้รับการ กองช่าง
หมู่ท่ี 7 มากย่ิงขึ น บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 (งบ อบต.) ตามจ้านวน ปรับปรุงให้มีสภาพดี อบต.เมืองลี

2.เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน ้า งบประมาณ สามารถกักเก็บน ้าได้
ของอ่างเก็บน ้า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเดิม  (หน้า 9 รายการท่ี 29)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเดิม (หน้า 13 รายการท่ี 13)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

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

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

3 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ กองช่าง
อบต.เมืองลี ในการปฏิบัติงาน จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัยประจ้า 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 2,500,000 2,500,000 ปริมาณงาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี ด้านงานกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การด้าเนินงานด้านการ อบต.เมืองลี

2.เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการด้าเนิน งบประมาณ ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
การกู้ชีพกู้ภัย

4 โครงการก่อสร้างรั วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.เพ่ือให้มีรั วส้าหรับป้องกันอันตราย ก่อสร้างรั วบริเวณศูนย์พัฒนา 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.มีรั วท่ีสามารถป้องกันอันตราย กองการศึกษาฯ
ต้าบลเมืองลี และอุบัติเหตุให้เด็ก ศพด. เด็กเล็กต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน และอุบัติเหตุให้กับเด็กนักเรียน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีรั วส้าหรับกั นแนวเขต งบประมาณ ศพด.
พื นท่ีอาคาร ศพด.และท่ีท้ากิน 2.มีรั วส้าหรับกั นแนวเขตอาคาร
ของประชาชน ศพด.และท่ีท้ากินของประชาชน

4 โครงการก่อสร้างรั วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.เพ่ือให้มีรั วส้าหรับป้องกันอันตราย ก่อสร้างรั วบริเวณ 500,000 500,000 ปริมาณงาน พื นท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
ต้าบลเมืองลี และอุบัติเหตุให้เด็ก ศพด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ต้าบลเมืองลีมีรั วท่ีสามารถ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีรั วส้าหรับกั นแนวเขตพื นท่ี งบประมาณ ป้องกันอันตรายและ
อาคาร ศพด.และท่ีท้ากินของประชาชน อุบัติเหตุให้เด็ก ศพด.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 79 รายการท่ี 69)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเดิม  (หน้า 11 รายการท่ี 44)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

โดยรอบอาคาร ศพด.

5 โครงการก่อสร้างพนังกั นดินบริเวณศูนย์พัฒนา เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ก่อสร้างพนังกั นดิน 500,000 500,000 ปริมาณงาน พนังกั นดินสามารถป้องกัน กองช่าง
เด็กเล็กต้าบลเมืองลี บริเวณพื นท่ีโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การพังทลายรั วและ อบต.เมืองลี

ต้าบลเมืองลี ต้าบลเมืองลี งบประมาณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลเมืองลี

รวม 5 โครงการ 4,300,000 4,600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 79 รายการท่ี 70)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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)

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

1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าทุ่งนาดง หมู่ท่ี 6 เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการเกษตร ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 500,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ี กองช่าง
ของประชาชน บริเวณทุ่งนาดง (งบ อบต.) ตามจ้านวน การเกษตรของประชาชน อบต.เมืองลี

งบประมาณ

รวม 1 โครงการ 500,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

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

2.1.พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 85 รายการท่ี 4)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

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

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพครูและ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมครูและ 50,000 ฝึกอบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียน บุคลากรทางการศึกษา (งบ อบต.) ตามหลักสูตร มีองค์ความรู้และทักษะในการ อบต.เมืองลี

การสอนและการดูแลเด็กนักเรียน อย่างน้อย เรียนการสอนและการดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 คร้ัง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม 1 โครงการ 50,000

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ -
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 -

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 125 รายการท่ี 6)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.02



 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

1 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือให้มีปริมาณน้ําเพียงพอ จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมนํ้าบาดาล 100,000 100,000 สํานักปลัด
ความสงบภายใน สําหรับการอุปโภค บริโภค (ซับเมอร์ส) พร้อมระบบ (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

และการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 
จํานวน 1 ระบบ

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือปรับภูมิทัศน์โรงเรียน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 20,000 20,000 กองการศึกษา
งานบ้านงานครัว ผู้สูงอายุตําบลเมืองลี แบบเดินตาม จํานวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้ห้องประชุมมีสภาพ จัดซ้ือโต๊ะประชุม 30,000 30,000 สํานักปลัด
พร้อมสําหรับการดําเนิน สําหรับห้องประชุมขนาดเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
กิจกรรมและการประชุมต่างๆ จํานวน 1 โต๊ะ

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้ห้องประชุมมีสภาพ จัดซ้ือเก้าอ้ีประชุม 15,000 15,000 สํานักปลัด
พร้อมสําหรับการดําเนิน สําหรับห้องประชุมขนาดเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
กิจกรรมและการประชุมต่างๆ จํานวน 7 ตัว

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้โต๊ะหมู่บูชาสําหรับการ จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 10,000 10,000 สํานักปลัด
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 1 ชุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
และงานมงคลพิธีต่างๆ

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 20,000 20,000 สํานักปลัด
สําหรับห้องประชุมขนาดเล็ก จํานวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้ห้องประชุมมีสภาพ จัดซ้ือโต๊ะประชุม 50,000 50,000 สํานักปลัด
พร้อมสําหรับการดําเนิน สําหรับห้องประชุม (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
กิจกรรมและการประชุมต่างๆ จํานวน 1 โต๊ะ

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
 ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ท่ี วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ.03



 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้ห้องประชุมมีสภาพ จัดซ้ือเก้าอ้ีประชุม 30,000 30,000 สํานักปลัด
พร้อมสําหรับการดําเนิน สําหรับห้องประชุม (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
กิจกรรมและการประชุมต่างๆ จํานวน 14 ตัว

9 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือให้มีการบํารุงรักษารถยนต์ จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองป๊ัมลม 25,000 25,000 สํานักปลัด
ความสงบภายใน ส่วนกลางและยานพาหนะของ จํานวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
10 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีระบบแรงดันป๊ัมนํ้าท่ีมี จัดซ้ือครุภัณฑ์สวิตซ์แรงดันป๊ัมนํ้า 10,000 10,000 สํานักปลัด

ความสงบภายใน ประสิทธิภาพในหน่วยงาน (Pressure Switch) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
จํานวน 1 ระบบ

11 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดทดสอบ 6,000 6,000 กองช่าง
และการโยธา ในการทดสอบความข้นเหลว ความข้นเหลวของคอนกรีต (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

ของงานคอนกรีต (Slump Test)
จํานวน 1 ชุด

12 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตัดเหล็ก 4,000 4,000 กองช่าง
และการโยธา สําหรับงานก่อสร้างและงานช่าง จํานวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

ในการตัดเหล็ก
13 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ จัดซ้ือครุภัณฑ์แบบหล่อลูกปูน 7,000 7,000 กองช่าง

และการโยธา สําหรับงานก่อสร้างและ คอนกรีตทรงส่ีเหล่ียม (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
สําหรับงานคอนกรีต จํานวน 1 ชุด

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
 ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.03



 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

14 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เช่ือมไฟฟ้า 7,000 7,000 กองช่าง
และการโยธา สําหรับงานก่อสร้างและ จํานวน 1 ตู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

สําหรับงานช่างเช่ือม
15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1.เพ่ือให้มียานพาหนะสําหรับ จัดซ้ือครุภัณฑ์รถมอเตอร์ไซต์ 45,000 45,000 กองการศึกษา

และขนส่ง การปฏิงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 จังหวะ 110 CC (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
ตําบลเมืองลี ระบบหัวฉีด PGM-FI
2.เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ แบบล้อลวด และใช้ระบบสตาร์ทมือ
ดูแลเด็กนักเรียนภายใน จํานวน 1 คัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

16 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือให้มีปริมาณน้ําเพียงพอ จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้ควบคุม 8,000 8,000 สํานักปลัด
ความสงบภายใน สําหรับการอุปโภค บริโภค เคร่ืองป๊ัมนํ้าบาดาล (ซับเมอร์ส) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

และการเกษตร จํานวน 1 ตู้
387,000 387,000รวม    16    รายการ

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
 ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.03


