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งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เรื่อง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.............................................
ตามความในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไ ขเพิ ่ม เติม ถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 , ข้อ 22/1 , ข้อ 22/2
และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ 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
ปฏิบ ัติงานได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพสอดคล้องกับการแก้ไ ขปัญหาสถานการณ์ ในปัจจุบันและเป็น การควบคุ ม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย และผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดน่านตามความในหนังสือ ที่ นน 0023.3/ว418 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 แล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลเมื อ งลี ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื อ งลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 และเพื่ อ พัฒ นาพื้ น ที่ ต ำบลเมื อ งลีใ ห้ส อดคล้ องกับ ความต้ อ งการ
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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แบบ ผ.01
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ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
18

5,400,000

18

5,400,000

7
7

3,067,000
3,067,000

54
72

39,067,000
44,467,000

61
79

42,134,000
47,534,000

5

710,000

16
1

4,800,000
20,000

21
1

5,510,000
20,000

1
18

300,000
5,120,000

1
23

300,000
5,830,000

1
1
1

50,000
10,000
15,000

1
1
1

50,000
10,000
15,000

3

75,000

3

75,000

5

710,000

1

40,000

1

40,000

2

80,000

1

40,000

1

40,000

2

80,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรที่เพิ่มเติมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
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ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
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การถือครองที่ดินที่เหมาะสมกับพืนที่ป่าต้นน้า
รวมทังสิน

แบบ ผ.01

13

3,817,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

5

691,000

5

691,000

1
1
7

40,000
30,000
761,000

1
1
7

40,000
30,000
761,000

1

20,000

1

20,000

1
103

20,000
50,783,000

1
116

20,000
54,600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เพื่อให้มีถนนที่อานวย
ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริเวณบ้านรองสมศักดิ์
เดินทางสัญจรของประชาชน
2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 1
1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพดี
ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 1
2.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
3 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพดียิ่งขึ้น
ปรับปรุงถนน คสล.
หมู่ที่ 2
2.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ 1.บริเวณบ้านนายจันทร์
สัญจรเดินทาง
2.บริเวณบ้านนางเมา
3.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
3.บริเวณบ้านผูใ้ หญ่วริทธิ์ธร
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
4.บริเวณบ้านนางจันทร์ดี
4 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพพร้อมใช้ ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
2.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
5 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่ออานวยความสะดวกในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

6 โครงการก่อสร้างราวกันตกภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

1.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ
2.เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)
300,000
(งบ อบต.)
300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีถนนที่อานวยความสะดวก
ในการสัญจรเดินทางของ
ประชาชน
สามารถป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ถนนมีสภาพดีขึ้น สามารถเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรเดินทางและสามารถ
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจรเดินทาง
ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด
ตามจานวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ
ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ
ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีถนนที่อานวยความสะดวก
ตามจานวน ให้กับประชาชนในพื้นที่
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ก่อสร้างราวกันตกภายใน
หมู่บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีราวกันตกที่ช่วยสร้างความ
ตามจานวน ปลอดภัยบนท้องถนนและ
งบประมาณ ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

8 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพพร้อมใช้
ซ่อมแซมถนน คสล.
2.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพดียิ่งขึ้น
ปรับปรุงถนน คสล.
2.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3
สัญจรเดินทาง
3.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพพร้อมใช้
ซ่อมแซมถนน คสล.
2.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพพร้อมใช้
ซ่อมแซมถนน คสล.
2.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
ภายในหมู่บ้านวังน้าเย็น ม.5
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

10 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4
11 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)
300,000
(งบ อบต.)
300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)
300,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีถนนที่อานวยความสะดวก
ในการสัญจรเดินทางของ
ประชาชน
สามารถป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ถนนมีสภาพดีขึ้น สามารถเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรเดินทางและสามารถ
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจรเดินทาง
ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด
ตามจานวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
งบประมาณ
ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด
ตามจานวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ
ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ
ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี
กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
ที่

โครงการ

12 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

13

14

15

16

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพดียิ่งขึ้น
ปรับปรุงถนน คสล.
2.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ภายในหมู่บ้านวังน้าเย็น ม.5
สัญจรเดินทาง
3.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพพร้อมใช้
ซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ที่ 6
2.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
ภายในหมูบ่ ้านน้าแขว่ง ม.6
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพดียิ่งขึ้น
ปรับปรุงถนน คสล.
หมู่ที่ 6
2.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ภายในหมู่บ้านน้าแขว่ง ม.6
สัญจรเดินทาง
3.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพดียิ่งขึ้น
ปรับปรุงถนน คสล.
2.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7
สัญจรเดินทาง
3.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 1.เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพพร้อมใช้
ซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ที่ 7
2.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)
300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปริมาณงาน ถนนมีสภาพดีขึ้น สามารถเพิ่ม
ตามจานวน ความสะดวกรวดเร็วในการ
งบประมาณ สัญจรเดินทางและสามารถ
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจรเดินทาง
ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด
ตามจานวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
งบประมาณ
ปริมาณงาน ถนนมีสภาพดีขึ้น สามารถเพิ่ม
ตามจานวน ความสะดวกรวดเร็วในการ
งบประมาณ สัญจรเดินทางและสามารถ
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจรเดินทาง
ปริมาณงาน ถนนมีสภาพดีขึ้น สามารถเพิ่ม
ตามจานวน ความสะดวกรวดเร็วในการ
งบประมาณ สัญจรเดินทางและสามารถ
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจรเดินทาง
ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดการเกิด
ตามจานวน อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี
กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

17 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ มพร้อมติดตัง้
ราวกันตก บ้านน้าแขว่ง หมู่ที่ 6

1.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรเดินทาง
2.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม
และติดตัง้ ราวกันตก
บริเวณบ้านน้าแขว่ง ม.6

18 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่สานักงาน
โครงการหลวงน้าแขว่ง

1.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรเดินทาง
2.เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
-

ปรับปรุงถนน
ทางเข้าพื้นที่สานักงาน
โครงการหลวงน้าแขว่ง

300,000
(งบ อบต.)

-

5,400,000

รวม

18 โครงการ

แบบ ผ.02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปริมาณงาน มีท่อลอดเหลีย่ มที่สามารถ
ตามจานวน อานวยความสะดวกในการ
งบประมาณ สัญจรเดินทางและมีราวกันตก
ช่วยป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
ปริมาณงาน มีถนนที่ช่วยอานวยความสะดวก
ตามจานวน ในการสัญจรเดินทางและ
งบประมาณ สามารถป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรเดินทาง
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

-

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้าประปาภูเขา
หมู่ที่ 1

เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

2 โครงการขุดลอกรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1

1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
พร้อมใช้สามารถระบายน้าได้ดี
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
ที่ดยี ิ่งขึน
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
1.เพื่อให้มีถังเก็บน้าที่มีสภาพดี
พร้อมใช้
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าที่เพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
พร้อมใช้สามารถระบายน้าได้ดี
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

3 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1

4 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้า หมู่ที่ 1

5 โครงการขุดลอกรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงเปลี่ยนท่อ
ระบบส่งน้าประปาภูเขา
ไปใช้ท่อ 3 นิว
ขนาด 13.5 มม.
ขุดลอกรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปรับปรุงรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดียิ่งขึน
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ซ่อมแซมถังเก็บน้า หมู่ที่ 1

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีถังเก็บน้าที่มีสภาพพร้อมใช้
ตามจ้านวน และมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
งบประมาณ การอุปโภค บริโภค

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ขุดลอกรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

6 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2

ปรับปรุงรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

7

ซ่อมแซมรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

8

9

10

1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
ที่ดยี ิ่งขึน
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน 1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
หมู่ที่ 2
พร้อมใช้
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้า หมู่ที่ 2
1.เพื่อให้ถังเก็บน้ามีสภาพดี
พร้อมใช้
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าเข้าสู่ฌาปนสถาน 1.เพื่อให้มีไฟฟ้าแรงต่้าเข้าสู่
หมู่ที่ 2
ฌาปนสถาน
2.เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา
ของประชาชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
หมู่ที่ 3
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดียิ่งขึน
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ซ่อมแซมถังเก็บน้า
ภายในบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน ถังเก็บน้ามีสภาพพร้อมใช้
ตามจ้านวน และมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
งบประมาณ การอุปโภค บริโภค

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
เข้าสู่ฌาปนสถาน หมู่ที่ 2

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน สามารถอ้านวยความสะดวก
ตามจ้านวน ให้กับประชาชนในการประกอบ
งบประมาณ พิธีกรรมทางศาสนา ณ บริเวณ
ฌาปนสถาน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

300,000
(งบ อบต.)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

11 โครงการจัดซือพร้อมติดตังถังเก็บน้า
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

จัดซือและติดตังถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

12 โครงการขุดลอกรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
พร้อมใช้สามารถระบายน้าได้ดี
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
1.เพื่อให้ถังเก็บน้ามีสภาพดี
พร้อมใช้
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
ที่ดยี ิ่งขึน
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
พร้อมใช้
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

ขุดลอกรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3

300,000
(งบ อบต.)

ซ่อมแซมถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3

13 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้า หมู่ที่ 3

14 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

15 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

ปรับปรุงรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3

ซ่อมแซมรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านนาหมอ ม.3

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ
ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค

กองช่าง
อบต.เมืองลี

มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน ถังเก็บน้ามีสภาพพร้อมใช้
ตามจ้านวน และมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
งบประมาณ การอุปโภค บริโภค

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดียิ่งขึน
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
บ้านนาคา หมู่ที่ 4

17 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4

18 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4

19 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้า หมู่ที่ 4

20 โครงการจัดซือพร้อมติดตังถังเก็บน้าฝน
บ้านนาคา หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
1.เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่ส้าคัญให้กับประชาชน
2.เพื่อให้หอกระจายข่าวบ้านนาคา
มีสภาพพร้อมใช้งาน
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
พร้อมใช้
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
ที่ดยี ิ่งขึน
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
1.เพื่อให้ถังเก็บน้ามีสภาพดี
พร้อมใช้
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค
เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
หอกระจายข่าวบ้านนาคา
หมู่ที่ 4

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน
ตามจ้านวน ที่มีสภาพพร้อมใช้ส้าหรับการ
งบประมาณ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทีส้าคัญให้กับประชาชน
ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดียิ่งขึน
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ซ่อมแซมถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน ถังเก็บน้ามีสภาพพร้อมใช้
ตามจ้านวน และมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
งบประมาณ การอุปโภค บริโภค

กองช่าง
อบต.เมืองลี

จัดซือและติดตังถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ซ่อมแซมรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4

ปรับปรุงรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านนาคา ม.4

300,000
(งบ อบต.)

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

21 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยทรายขาว
หมู่ที่ 4

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
หมู่ที่ 5

23 โครงการจัดซือและติดตังถังเก็บน้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 5
24 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้า หมู่ที่ 5

25 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์
1.เพื่อปรับปรุงอ่างเก็บน้าให้มี
สภาพพร้อมส้าหรับการเก็บกักน้า
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค
1.เพื่อให้ระบบประปาภูเขา
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค
เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค
1.เพื่อให้ถังเก็บน้ามีสภาพดี
พร้อมใช้
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
ที่ดยี ิ่งขึน
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกอ่างเก็บน้า
ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 4

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาภูเขา
บ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5

300,000
(งบ อบต.)

จัดซือและติดตังถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้านวังน้าเย็น ม.5

300,000
(งบ อบต.)

ซ่อมแซมถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้านวังน้าเย็น ม.5

300,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุงรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านวังน้าเย็น ม.5

300,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค
งบประมาณ 2.อ่างเก็บน้าได้รับการปรับปรุง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค
งบประมาณ 2.ระบบประปาภูเขาได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพดี
ปริมาณงาน มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค
งบประมาณ
ปริมาณงาน ถังเก็บน้ามีสภาพพร้อมใช้
ตามจ้านวน และมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
งบประมาณ การอุปโภค บริโภค

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดียิ่งขึน
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี
กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

26 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

ซ่อมแซมรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านวังน้าเย็น ม.5

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

27

ขุดลอกรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านวังน้าเย็น ม.5

ก่อสร้างสะพานใต้น้า
บ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5

28

29

30

1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
พร้อมใช้
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
โครงการขุดลอกรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
หมู่ที่ 5
พร้อมใช้สามารถระบายน้าได้ดี
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
โครงการก่อสร้างสะพานใต้น้า บ้านวังน้าเย็น
1.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
หมู่ที่ 5
เดินทางสัญจรของประชาชน
2.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
โครงการปรับปรุงไหล่ทางและท่อระบายน้า
1.เพื่อให้ไหล่ทางและท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู พร้อมวางเรียงหิน ได้รับการปรับปรุงให้ดยี ิ่งขึน
ในกล่องลวดตข่าย บ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5
2.เพื่อป้องกันดินถล่มและน้ากัดเซาะ
ถนนและไหล่ทาง
โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้า หมู่ที่ 6
1.เพื่อให้ถังเก็บน้ามีสภาพดี
พร้อมใช้
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงไหล่ทางและ
ท่อระบายน้าโดยการ
วางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย
ซ่อมแซมถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้านน้าแขว่ง ม.6

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีสะพานใต้น้าช่วยท้าให้เกิด
ตามจ้านวน ความสะดวกในการเดินทาง
งบประมาณ สัญจรของประชาชนและ
การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ปริมาณงาน สามารถป้องกันน้ากัดเซาะถนน
ตามจ้านวน และไหล่ทาง ช่วยท้าให้เส้นทาง
งบประมาณ คมนาคมของประชาชนได้รับ
การปรับปรุงให้ดยี ิ่งขึน
ปริมาณงาน ถังเก็บน้ามีสภาพพร้อมใช้
ตามจ้านวน และมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
งบประมาณ การอุปโภค บริโภค

กองช่าง
อบต.เมืองลี

100,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
ที่ดยี ิ่งขึน
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
32 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน 1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
หมู่ที่ 6
พร้อมใช้
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
33 โครงการขุดลอกรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
หมู่ที่ 6
พร้อมใช้สามารถระบายน้าได้ดี
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
34 โครงการจัดซือพร้อมติดตังถังเก็บน้าบ้านนาม่วง เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
หมู่ที่ 7
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านน้าแขว่ง ม.6

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

ซ่อมแซมรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านน้าแขว่ง ม.6

35 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้า หมู่ที่ 7

31 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6

1.เพื่อให้ถังเก็บน้ามีสภาพดี
พร้อมใช้
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดียิ่งขึน
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ขุดลอกรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านน้าแขว่ง ม.6

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

จัดซือและติดตังถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7

300,000
(งบ อบต.)

มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ซ่อมแซมถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ
ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

ถังเก็บน้ามีสภาพพร้อมใช้
และมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

36 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7

37 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7

38 โครงการขุดลอกรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7

39 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณ
หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

40 โครงการจัดซือและติดตังถังเก็บน้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
ที่ดยี ิ่งขึน
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
พร้อมใช้
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
1.เพื่อให้มีรางระบายน้าที่มีสภาพ
พร้อมใช้สามารถระบายน้าได้ดี
2.เพื่อป้องกันน้าท่วมขังถนนและ
พืนที่อยู่อาศัยของประชาชน
1.เพื่อให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบหอประชุมหมู่บ้าน
2.เพื่อให้มีลานส้าหรับการประกอบ
กิจกรรมของประชาชน
เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ปรับปรุงรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

ซ่อมแซมรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดียิ่งขึน
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ขุดลอกรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีรางระบายน้าที่มีสภาพดี
ตามจ้านวน สามารถป้องกันน้าท่วมขังถนน
งบประมาณ และพืนที่อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน ม.7

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีลานอเนกประสงค์ที่สามารถ
ตามจ้านวน ใช้ในการประกอบกิจกรรม
งบประมาณ ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

จัดซือและติดตังถังเก็บน้า
ภายในหมู่บ้านนาม่วง ม.7

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
ตามจ้านวน การอุปโภค บริโภค
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้าและ
ไหล่ทางแบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7

1.เพื่อให้ไหล่ทางและรางระบายน้า
ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพดี
2.เพื่อป้องกันการทรุดตัวและพังทลาย
ของไหล่ทางและรางระบายน้า
42 โครงการก่อสร้างสะพานใต้น้าบริเวณห้วยป่าหก 1.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7
เดินทางสัญจรของประชาชน
2.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
43 โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมรางระบายน้า เพื่อปรับปรุงรางระบายน้าและ
และไหล่ทางแบบตัวยยู บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7
ไหล่ทางให้มีสภาพคงทนแข็งแรง
44 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนสายหลัก
ในพืนที่ต้าบลเมืองลี

1.เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามพืนที่
ถนนและเส้นทางที่เสี่ยงอันตราย
2.เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรเดินทางในเวลากลางคืน

45 โครงการปรับปรุงสะพานและบริเวณโดยรอบ
ในพืนที่ต้าบลเมืองลี

1.เพื่อให้สะพานมีสภาพดียิ่งขึน
2.เพื่อให้สะพานมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
มากยิ่งขึน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซม
ไหล่ทางและรางระบายน้า
โดยการวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย
ก่อสร้างสะพานใต้น้า
บริเวณห้วยป่าหก
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อบต.)

๒๕65
(บาท)

300,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริม
รางระบายน้าและไหล่ทาง
แบบรูปตัวยู บ้านนาม่วง ม.7
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในถนนสายหลัก
ในพืนที่ต้าบลเมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุงสะพาน
และพืนที่โดยรอบ

700,000
(งบ อบต.)

700,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปริมาณงาน ไหล่ทางและรางระบายน้า
ตามจ้านวน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
งบประมาณ ให้มีสภาพดีป้องกันการพลังทลาย
และการทรุดตัวได้
ปริมาณงาน มีสะพานใต้น้าช่วยท้าให้เกิด
ตามจ้านวน ความสะดวกในการเดินทาง
งบประมาณ สัญจรของประชาชนและ
การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ปริมาณงาน รางระบายน้าและไหล่ทาง
ตามจ้านวน มีสภาพคงทนแข็งแรง
งบประมาณ
ปริมาณงาน สามารถอ้านวยความสะดวก
ตามจ้านวน ในการสัญจรเดินทางของ
งบประมาณ ประชาชนและช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ในเวลากลางคืน
ปริมาณงาน สะพานมีสภาพดีและมีภูมิทัศน์
ตามจ้านวน ที่สวยงาม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี
กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

46 โครงการก่อสร้างอาคารรับรองส้าหรับ
ผู้ตดิ ต่อราชการ

47 โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนน

48 โครงการก่อสร้างศูนย์การกระจายข่าวและ
การประชาสัมพันธ์ประจ้าองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเมืองลี
49 โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรต้าบลเมืองลี

50 โครงการก่อสร้างระบบประปาของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
ก่อสร้างอาคารรับรอง
ติดต่อราชการ
ส้าหรับผู้ตดิ ต่อราชการ
2.เพื่อให้มีสถานที่ส้าหรับคัดกรอง
ผู้มาติดต่อราชการ
ปรับปรุงระบบสัญญาณ
1.เพื่อปรับปรุงระบบการจราจรในพืนที่
ต้าบลเมืองลี
ไฟจราจร ป้ายจราจร
2.เพื่อป้องกัน ลดอุบัตเิ หตุและการก่อ
เครือ่ งหมายจราจร
อาชญากรรมในพืนที่ต้าบลเมืองลี
กล้องวงจรปิด ฯลฯ
1.เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ก่อสร้างศูนย์การกระจายข่าว
ที่ส้าคัญให้กับประชาชน
และการประชาสัมพันธ์
2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ประชาสัมพันธ์ของต้าบลเมืองลี
เมืองลี
ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอด
เพื่อให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ให้มีสภาพดียิ่งขึนรองรับการด้าเนิน
กิจกรรมด้านการเกษตร
ก่อสร้างระบบประปา
เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค ของ อบต.เมืองลี
ของอบต.เมืองลี

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีอาคารส้าหรับการคัดกรอง
ตามจ้านวน ผู้เข้าติดต่อราชการและส้าหรับ
งบประมาณ การอ้านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ
ปริมาณงาน สามารถป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ
ตามจ้านวน บนท้องถนนได้ และสามารถ
งบประมาณ ติดตามเฝ้าระวังการก่อ
อาชญากรรมในพืนที่ต้าบลเมืองลี
ปริมาณงาน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ตามจ้านวน ข่าวสารที่ส้าคัญให้กับประชาชน
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีสภาพ
ตามจ้านวน ที่ดยี ิ่งขึนสามารถรองรับ
งบประมาณ การด้าเนินกิจกรรมทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับการ
ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค ภายในพืนที่
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

700,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

51 โครงการก่อสร้างอาคารที่ประชุมงาน
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีอาคารสถานที่ส้าหรับการ
จัดประชุมของสภาท้องถิ่น
2.เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น
52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน
1.เพื่อให้อาคารส้านักงาน อบต.เมืองลี
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพดี
2.เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและ
มีสภาพอาคารที่สวยงามยิ่งขึน
53 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสภาพ
มั่นคง แข็งแรง
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความ
สวยงาม
54 โครงการปรับปรุงต่อเติมรัวบริเวณสนามเด็กเล่น 1.เพื่อให้รวบริ
ั เวณสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุง
2.เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของ
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
๒๕65
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000 2,500,000
ก่อสร้างอาคารที่ประชุม
(งบ อบต.)
(งบ อบต.)
งานกิจการสภา อบต.เมืองลี
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

500,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารส้านักงาน อบต.เมืองลี

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยการทาสีอาคาร

40,000
(งบ อบต.)

40,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุงต่อเติมรัว
บริเวณสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล่น

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปริมาณงาน มีอาคารที่อ้านวยความสะดวก
ตามจ้านวน ในการประชุมส้าหรับการ
งบประมาณ ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเมืองลี
ปริมาณงาน อาคารส้านักงาน อบต.เมืองลี
ตามจ้านวน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มี
งบประมาณ ความมั่นคง ปลอดภัยและมีสภาพ
อาคารที่สวยงามมากยิ่งขึน
ปริมาณงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
ตามจ้านวน การปรับปรุงให้มีสภาพสวยงาม
งบประมาณ และดียิ่งขึน
ปริมาณงาน รัวบริเวณสนามเด็กเล่น ศพด.
ตามจ้านวน ได้รับการปรับปรุงต่อเติมจนมี
งบประมาณ สภาพมั่นคงและปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

55 โครงการก่อสร้างบันไดทางเชื่อมระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเมืองลี

56 โครงการก่อสร้างฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้า

รวม

56 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างบันไดทางเชื่อม
1.เพื่อให้มีบันไดทางเชื่อมระหว่าง
อาคาร ศพด.และอาคาร อบต.เมืองลี
ระหว่าง อาคาร ศพด.และ
2.เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
อาคาร อบต.เมืองลี
เดินทางระหว่างอาคาร ศพด.และ
อาคาร อบต.เมืองลี
ก่อสร้างฝายนาคา
1.เพื่อเป็นแหล่งน้าส้าหรับท้าการเกษตร
ของราษฎรบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
จ้านวน 1 แห่ง
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 และบ้านนาคา
ปริมาณงานพร้อมอาคาร
หมู่ที่ 4 รวมทังสิน 260 ครัวเรือน
กว้าง 40 ม. ยาว 100 ม.
2.เพื่อเป็นแหล่งน้าส้าหรับการอุปโภค
ระบบส่งน้า ความยาวรวม
บริโภคของราษฎรในพืนที่
1,952 ม.รวมพืนที่ทังหมด
3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
8-1-7 ไร่
ภายในครัวเรือน

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
7,000
(งบ อบต.)

๒๕65
(บาท)
7,000
(งบ อบต.)

20,000,000
(งบกรมชลฯ)

3,067,000 39,067,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปริมาณงาน มีบันไดทางเชื่อมระหว่างอาคาร
ตามจ้านวน ศพด.และอาคาร อบต.เมืองลี
งบประมาณ ที่ช่วยอ้านวยความสะดวกในการ
เดินทาง
ก่อสร้างฝาย
ที่สามารถ
ส่งน้าอุปโภค
บริโภค
ครอบคลุม
ตลอดปี
จ้านวน 400 ไร่
ฤดูแล้ง 180 ไร่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

1.ราษฎรบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
กรมชลประทาน
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 และ
โดยกรมชล
บ้านนาคา หมู่ที่ 4 มีน้าส้าหรับ
ประทานน่าน
การอุปโภค บริโภคตลอดทังปี
และอบต.เมืองลี
2.สามารถช่วยเหลือพืนที่
เพาะปลูกในฤดูฝน 400 ไร่
ฤดูแล้ง 180 ไร่
3.สามารถปลูกพืชหมุนเวียน
ได้ตลอดทังปีและคุณภาพชีวิตดีขึน

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
2.1 พัฒนาแหล่งนาเพือ่ การเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการขุดลอกดาดลาเหมือง หมู่ที่ 1

2 โครงการซ่อมแซมดาดลาเหมือง หมู่ที่ 1

3 โครงการขุดลอกดาดลาเหมือง หมู่ที่ 2

4 โครงการซ่อมแซมดาดลาเหมือง หมู่ที่ 2

5 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณ
ลานาแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.เพื่อปรับปรุงลานาสาขาให้มีสภาพ
ของลานาที่ดไี ม่ตืนเขิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขุดลอกดาดลาเหมือง
หมู่ที่ 1

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

ซ่อมแซมดาดลาเหมือง
หมู่ที่ 1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ขุดลอกดาดลาเหมือง
หมู่ที่ 2

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ซ่อมแซมดาดลาเหมือง
หมู่ที่ 2

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การอุปโภค บริโภค และ
งบประมาณ การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช
บริเวณลานาแขว่ง
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

30,000
(งบ อบต.)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
2.1 พัฒนาแหล่งนาเพือ่ การเกษตร
ที่

โครงการ

6 โครงการก่อสร้างฝายนาล้น/ฝายชะลอนา
บริเวณห้วยต้นตอง หมู่ที่ 3

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลาเหมือง
หมู่ที่ 3

8 โครงการขุดลอกดาดลาเหมือง หมู่ที่ 3

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมระบบสูบนาและจ่ายนาโดยระบบ
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4
10 โครงการขุดลอกดาดลาเหมือง หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ก่อสร้างฝายชะลอนา
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
บริเวณห้วยต้นตอง หมู่ที่ 3
2.เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพืนที่
ป่าไม้และพืนที่ทากินของประชาชน
1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
ปรับปรุงซ่อมแซม
พร้อมใช้งาน
ดาดลาเหมือง หมู่ที่ 3
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
ขุดลอกดาดลาเหมือง
พร้อมใช้งาน
หมู่ที่ 3
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ขุดเจาะบ่อบาดาลและ
การเกษตร
ติดตังระบบสูบนาและ
2.เพื่อให้มีแหล่งนาและระบบจ่ายนา
ระบบจ่ายนาโดยระบบ
เพื่อการเกษตรที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
โซล่าเซลล์
1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
ขุดลอกดาดลาเหมือง
พร้อมใช้งาน
หมู่ที่ 5
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การอุปโภค บริโภค และ
งบประมาณ การเกษตร พืนที่ป่าไม้และพืนที่
ทากินของประชาชนอุดมสมบูรณ์
ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000 300,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
2.1 พัฒนาแหล่งนาเพือ่ การเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการซ่อมแซมดาดลาเหมือง หมู่ที่ 5

1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
12 โครงการก่อสร้างพนังกันนาทุ่งปู่ตาถึงฝายปู่แดง เพื่อป้องกันนากัดเซาะพืนที่การเกษตร
หมู่ที่ 6
ของประชาชน
13 โครงการขุดลอกดาดลาเหมือง หมู่ที่ 6

14 โครงการซ่อมแซมดาดลาเหมือง หมู่ที่ 6

15 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณ
ลานาแขว่ง บ้านนาแขว่ง หมู่ที่ 6

1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
พร้อมใช้งาน
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อปรับปรุงลานาในพืนที่ให้มีสภาพ
ที่ดยี ิ่งขึน ป้องกันนาแห้งขอด
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซ่อมแซมดาดลาเหมือง
หมู่ที่ 5

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้างพนังกันนา
ทุ่งปู่ตาถึงฝายปู่แดง

300,000
(งบ อบต.)

ขุดลอกดาดลาเหมือง
หมู่ที่ 6

300,000
(งบ อบต.)

ซ่อมแซมดาดลาเหมือง
หมู่ที่ 6

300,000
(งบ อบต.)

ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช
บริเวณลานาแขว่ง ม.6

30,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ
ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันนากัดเซาะพืนที่
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปริมาณงาน ลานาแขว่งได้รับการปรับปรุง
ตามจานวน และมีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
งบประมาณ การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
2.1 พัฒนาแหล่งนาเพือ่ การเกษตร
ที่

โครงการ

16 โครงการขุดลอกดาดลาเหมือง หมู่ที่ 7

17 โครงการซ่อมแซมดาดลาเหมือง หมู่ที่ 7

18 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7

19 โครงการก่อสร้างฝายชะลอนาโดยวางเรียงหิน
ในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7

รวม

19 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
ขุดลอกดาดลาเหมือง
พร้อมใช้งาน
หมู่ที่ 7
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อให้มีดาดลาเหมืองที่มีสภาพ
ซ่อมแซมดาดลาเหมือง
พร้อมใช้งาน
หมู่ที่ 7
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การเกษตร
1.เพื่อปรับปรุงลานาในพืนที่ให้มีสภาพ ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช
ที่ดยี ิ่งขึน ป้องกันนาแห้งขอด
บริเวณบ้านนาม่วง ม.7
2.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
1.เพื่อให้มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ก่อสร้างฝายชะลอนา
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
โดยวางเรียงหิน
2.เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพืนที่
ในกล่องลวดตาข่าย
ป่าไม้และพืนที่ทากินของประชาชน
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การเกษตร
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

50,000
(งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การอุปโภค บริโภค และ
งบประมาณ การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000 300,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

ปริมาณงาน มีปริมาณนาเพียงพอสาหรับ
ตามจานวน การอุปโภค บริโภค และ
งบประมาณ การเกษตร พืนที่ป่าไม้และพืนที่
ทากินของประชาชนอุดมสมบูรณ์

กองช่าง
อบต.เมืองลี

300,000
(งบ อบต.)

710,000 4,800,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวติ และแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 3.การเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิม่ ขึน พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพืนที่
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชน

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
จัดกิจกรรมในการสนับสนุน
ในพืนที่ตาบลเมืองลี
ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
2.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
ในพืนที่ตาบลเมืองลี
3.เพื่อยกระดับความสามารถในการ
ต่อรองและการแข่งขันของกลุ่มอาชีพ

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕65
(บาท)
20,000
(งบ อบต.)

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดกิจกรรม กลุ่มอาชีพชุมชนตาบลเมืองลี
อย่างน้อย ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุน
1 ครัง
ในการพัฒนาอาชีพให้เกิดการ
เพิ่มพูนรายได้ของกลุ่ม

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิม่ เติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพือ่ สร้างรายได้สชู่ ุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิม่ การท่องเที่ยวของกลุม่ จังหวัดฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 4.การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
2.5.แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านนาอูน หมู่ที่ 1
รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีสภาพภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านนาอูน หมู่ที่ 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเที่ยว บ้านนาอูน
หมู่ที่ 1

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปริมาณงาน สถานที่ท่องเที่ยวบ้านนาอูน ม.1
ตามจานวน มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม
งบประมาณ พร้อมสาหรับการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.5 สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติด To be Number one
จังหวัดน่าน ประจาตาบลเมืองลี
รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่าน
2.เพื่อดาเนินการตามแนวทาง
ที่กาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามแนวทาง
ที่กาหนด

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
50,000
(งบ อบต.)

50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

สนับสนุน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตามแนวทาง เสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่กาหนด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.9 การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตาบลเมืองลี 1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา
สตรีตาบลเมืองลี
2.เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้
เพื่อต่อยอดให้เกิดรายได้ให้กับสตรี
ตาบลเมืองลี
รวม
1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรม
ให้กับสตรีตาบลเมืองลี

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
10,000
(งบ อบต.)

10,000

แบบ ผ.02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
จัดกิจกรรม
จานวน
อย่างน้อย
1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สตรีตาบลเมืองลีได้รับการพัฒนา
มีองค์ความรู้และมีความสามารถ
มากยิ่งขึ้นอันเป็นผลให้เกิดทักษะ
ความสามารถในการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้และการดารงชีวิต

สานักปลัด
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.10 การส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิผู้พิการ /ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาสในสังคม ผูส้ ูงอายุผพู้ ิการและผูด้ ้อยโอกาส
2.เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์
สาหรับกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
รวม
1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรม
ให้กับผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูด้ ้อยโอกาสในพื้นที่ตาบลเมืองลี

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)
15,000
(งบ อบต.)

15,000

แบบ ผ.02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
จัดกิจกรรม
จานวน
อย่างน้อย
1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูด้ ้อยโอกาส
ในพื้นที่ตาบลเมืองลี ได้รับการ
จัดกิจกรรมอันเกิดผลเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น

สานักปลัด
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
แบบ ผ.02
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

1 โครงการบวงสรวงศาลหลักเมือง
ตาบลเมืองลี

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมในการ
บูชาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
2.เพื่อให้มีกิจกรรมที่จะส่งผลให้
เกิดความสามัคคีและความศรัทธา
ของประชาชนตาบลเมืองลี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรม
บวงสรวงศาลหลักเมือง
ตาบลเมืองลี

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
๒๕65
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
40,000 40,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดกิจกรรม เกิดกิจกรรมในการบูชา
อย่างน้อย และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
1 ครั้ง อันส่งผลให้เกิดความศรัทธา
และความสามัคคีของ
ประชาชนตาบลเมืองลี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
แบบ ผ.02
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรกั ษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้า จัดระบบบริหารจัดการน้าอย่างเหมาะสมแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควันอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นจังหวัดสีเขียว
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสานึก ในการอนุรกั ษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ต้นน้า ฝายชะลอน้า
ที่

โครงการ

1 โครงการขุดบ่อกาจัดขยะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6
รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดการปัญหาขยะในชุมชน
2.เพื่อมีพื้นที่ในการกาจัดขยะ
ของชุมชน

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
๒๕64
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
ขุดบ่อกาจัดขยะ
ภายในหมู่บ้าน ม.6

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปริมาณงาน สามารถจัดการปัญหาขยะ
ตามจานวน ภายในชุมชนได้อย่างมี
งบประมาณ ประสิทธิภาพ
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
อบต.เมืองลี
-

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
๖.1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการสนับสนุนถังขยะภายในหมู่บ้าน 1.เพื่อการจัดการปัญหาขยะ
หมู่ที่ 3
ภายในหมู่บ้าน
2.เพื่อสนับสนุนหมู่บ้าน
ปลอดขยะ
2 โครงการศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมในการ
เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ให้ศูนย์ดาเนินการร่วมในการ
ส่วนท้องถิ่น อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อาเภอนาหมื่น
3 โครงการสนับสนุนการเกษตร
เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ
เพื่ออาหารกลางวันตามหลัก
ให้โรงเรียนบ้านนาคาดาเนินการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางอาหารกลางวัน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนถังขยะ
ให้หมู่บ้านนาหมอ ม.3

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ

สามารถจัดขยะภายใน
หมู่บ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อบต.เมืองลี

มีงบประมาณที่เพียงพอ
ในการดาเนินการตาม
แนวทางศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน

อบต.เมืองลี
และ
อบต.นาทะนุง

อุดหนุนงบประมาณ
ให้ อบต.นาทะนุง
ในการเป็นศูนย์กลาง
ของศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมฯ

21,000
(งบ อบต.)

อุดหนุน
งบประมาณ
ตามจานวน

อุดหนุนงบประมาณ
ให้โรงเรียนบ้านนาคา

50,000
(งบ อบต.)

อุดหนุน
งบประมาณ
ตามจานวน

เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ตาบล
อุดหนุน/ประสานโครงการ
เมืองลี สามารถจัดการปัญหาขยะ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ

แบบ ผ.02

โรงเรียนบ้านนาคา
มีงบประมาณในการดาเนินการ
ตามแนวทางโครงการอาหาร
กลางวันตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
20,000
อุดหนุน/ เด็กนักเรียนในโรงเรียน
(งบ อบต.)
ประสาน
บ้านนาคามีจิตสานึกที่ดแี ละ
โครงการ
สามารถกาจัดขยะในโรงเรียน
อย่างน้อย 1 ครั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบต.เมืองลี
และโรงเรียน
บ้านนาคา

อบต.เมืองลี
และโรงเรียน
บ้านนาคา

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
๖.1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงเรือน 1.เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
สาหรับการปลูกพืชในโรงเรือนของ
ของโครงการหลวงน้าแขว่ง
ประชาชน
2.เพือ่ ให้สง่ เสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนตาบลเมืองลี
รวม

5 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุน/อุดหนุน
วัสดุก่อสร้างโรงเรือน
ให้โครงการหลวงน้าแขว่ง

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕65
(บาท)
300,000
(งบ อบต.)

691,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาณงาน
ตามจานวน
งบประมาณ

-

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการหลวงน้าแขว่งได้รับ
การสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง
สามารถดาเนินการตามโครงการ
ที่กาหนดช่วยสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนตาบลเมืองลี
-

อบต.เมืองลี
และโครงการ
หลวงน้าแขว่ง

-

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้า จัดระบบบริหารจัดการน้าอย่างเหมาะสมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
๖.2.สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนให้มีศักยภาพ
ในการปฏิบัตหิ น้าที่มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕65
(บาท)
40,000
(งบ อบต.)

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดกิจกรรม
อย่างน้อย
1 ครั้ง
-

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัตงิ านมากยิ่งขึ้น
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบต.เมืองลี

-

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องการ
จัดเก็บภาษี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการจัดเก็บภาษี

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕65
(บาท)
30,000
(งบ อบต.)

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดฝึกอบรม
อย่างน้อย
1 ครั้ง

-

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนตาบลเมืองลี
และผูม้ ีหน้าที่ในการเสียภาษี
มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีมากยิ่งขึ้น
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง
อบต.เมืองลี

-

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ตน้ น้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ตน้ น้า
7.2.สนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ทาการเกษตร พื้นที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดนิ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าต้นน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ 1.เพื่อให้ความรู้ให้แก่ประชาชน
หลังบ้านกินได้
ในการดารงชีวิต
2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน
รวม

1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการฝึกอบรม/จัดกิจกรรม
โครงการบ้านน่ามอง
ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕65
(บาท)
20,000
(งบ อบต.)

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดฝึกอบรม/ ประชาชนและผูเ้ ข้าร่วมอบรม
จัดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
ตามโครงการ คุณภาพชีวิตให้ดยี ิ่งขึ้น
อย่างน้อย 1 ครั้ง
-

-

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบต.เมืองลี

-

ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
แบบ ผ.01
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
๑.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
รวม
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๒.๑.พัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การเกษตร
รวม
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร
รวม
รวมทังสิน

4
4

4

4,300,000
4,300,000

4,300,000

5
5

4,600,000
4,600,000

9
9

8,900,000
8,900,000

1
1

500,000
500,000

1
1

500,000
500,000

1
1
7

50,000
50,000
5,150,000

1
1
11

50,000
50,000
9,450,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕61 ๒๕62
๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเดิม (หน้า 9 รายการที่ 29)
ก่อสร้างเมรุ
350,000 350,000
1 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5
เพื่อมีเมรุส้าหรับด้าเนินกิจกรรม
ฌาปนกิจของประชาชน
(งบ อบต.) (งบ อบต.)
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน
1 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 5
ก่อสร้างเมรุบ้านวังน้าเย็น
ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
หมู่ที่ 5

800,000
(งบ อบต.)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเดิม (หน้า 13 รายการที่ 13)
200,000 200,000
2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยเสือ
1.เพื่อมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยเสือ
(งบ อบต.) (งบ อบต.)
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.เพื่อขุดลอกทางไหลของน้า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยเสือ บ้านนาม่วง 1.เพื่อปรับปรุงอ่างเก็บน้าให้มีสภาพดี
ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยเสือ
หมู่ที่ 7
มากยิ่งขึน
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้า
ของอ่างเก็บน้า

๒๕65
(บาท)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

350,000 ปริมาณงาน มีเมรุที่พร้อมส้าหรับการ
(งบ อบต.) ตามจ้านวน จัดกิจกรรมฌาปนกิจ
งบประมาณ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

800,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีเมรุส้าหรับ
(งบ อบต.) ตามจ้านวน ประกอบกิจกรรม
งบประมาณ ทางศาสนา

กองช่าง
อบต.เมืองลี

200,000
(งบ อบต.)

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ขุดลอกฯ มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
1 แห่ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค
การเกษตร

300,000 ปริมาณงาน อ่างเก็บน้าได้รับการ
(งบ อบต.) ตามจ้านวน ปรับปรุงให้มีสภาพดี
งบประมาณ สามารถกักเก็บน้าได้

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61 ๒๕62
(บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕63
๒๕64
(บาท)
(บาท)

๒๕65
(บาท)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม (หน้า 79 รายการที่ 69)
ก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
1
3 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2,000,000 2,000,000 2,000,000
จ้
า
นวน
1
แห่
ง
แห่
ง
อบต.เมืองลี
ในการปฏิบัติงาน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
3 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัยประจ้า
ก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
2,500,000 2,500,000 ปริมาณงาน
ด้านงานกู้ชีพกู้ภัย
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน
2.เพื่ออ้านวยความสะดวกในการด้าเนิน
งบประมาณ
การกู้ชีพกู้ภัย
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเดิม (หน้า 11 รายการที่ 44)
ก่อสร้างรัวบริเวณศูนย์พัฒนา
200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน
4 โครงการก่อสร้างรัวบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.เพื่อให้มีรวส้
ั าหรับป้องกันอันตราย
เด็กเล็กต้าบลเมืองลี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน
ต้าบลเมืองลี
และอุบัติเหตุให้เด็ก ศพด.
งบประมาณ
2.เพื่อให้มีรวส้
ั าหรับกันแนวเขต
พืนที่อาคาร ศพด.และที่ท้ากิน
ของประชาชน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ก่อสร้างรัวบริเวณ
500,000 500,000 ปริมาณงาน
4 โครงการก่อสร้างรัวบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.เพื่อให้มีรวส้
ั าหรับป้องกันอันตราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลเมืองลี
ต้าบลเมืองลี
และอุบัติเหตุให้เด็ก ศพด.
(งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน
2.เพื่อให้มีรวส้
ั าหรับกันแนวเขตพืนที่
งบประมาณ
อาคาร ศพด.และที่ท้ากินของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การด้าเนินงานด้านการ
ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1.มีรวที
ั ่สามารถป้องกันอันตราย กองการศึกษาฯ
และอุบัติเหตุให้กับเด็กนักเรียน
อบต.เมืองลี
ศพด.
2.มีรวส้
ั าหรับกันแนวเขตอาคาร
ศพด.และที่ท้ากินของประชาชน
พืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลเมืองลีมีรวที
ั ่สามารถ
ป้องกันอันตรายและ
อุบัติเหตุให้เด็ก ศพด.

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61 ๒๕62
(บาท) (บาท)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม (หน้า 79 รายการที่ 70)
ก่อสร้างพนังกันน้า
5 โครงการก่อสร้างพนังกันน้า
เพื่อป้องกันการพังทลาย
จ้านวน 1 แห่ง
บริเวณอาคาร ศพด.
ของหน้าดินบริเวณทางน้าทิง
โดยรอบอาคาร ศพด.
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 โครงการก่อสร้างพนังกันดินบริเวณศูนย์พัฒนา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
ก่อสร้างพนังกันดิน
บริเวณพืนที่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กต้าบลเมืองลี
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลเมืองลี
ต้าบลเมืองลี
รวม

5 โครงการ

งบประมาณและที่มา
๒๕63
๒๕64
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

๒๕65
(บาท)
100,000
(งบ อบต.)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

1
แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
พนังกันน้าป้องกันดินทรุดตัว
และอาคารศพด.ปลอดภัย

500,000 ปริมาณงาน พนังกันดินสามารถป้องกัน
(งบ อบต.) ตามจ้านวน การพังทลายรัวและ
งบประมาณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลเมืองลี
4,300,000 4,600,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
2.1.พัฒนาแหล่งน้้าเพือ่ การเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62
๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม (หน้า 85 รายการที่ 4)
1 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้า คสล.
เพื่อป้องกันน้้ากัดเซาะพื้นที่
ก่อสร้างพนังกั้นน้้า
(ทุ่งนาดง) ทุ่งปู่ตาถึงฝานปู่แดง
การเกษตรของราษฎร
จ้านวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 6
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้าทุ่งนาดง หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันน้้ากัดเซาะพื้นที่การเกษตร
ก่อสร้างพนังกั้นน้้า
ของประชาชน
บริเวณทุ่งนาดง
รวม

1 โครงการ

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

๒๕65
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1
แห่ง

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ
พื้นที่การเกษตรให้กับราษฎร

500,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะพื้นที่
(งบ อบต.) ตามจ้านวน การเกษตรของประชาชน
งบประมาณ
500,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร
งบประมาณและที่มา
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
(KPI)
๒๕64
๒๕65
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม (หน้า 125 รายการที่ 6)
1 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ พัฒนาบุคลากรทาง
บุคลกรทางการศึกษา
50,000 50,000 50,000
1
การศึกษา
ได้พัฒนาความรู้
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
ครัง้
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
50,000 ฝึกอบรม
1 โครงการเพิม่ ศักยภาพครูและ
ฝึกอบรมครูและ
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพการเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
(งบ อบต.) ตามหลักสูตร
การสอนและการดูแลเด็กนักเรียน
อย่างน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1 ครัง้
1 โครงการ
รวม
50,000
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั การพัฒนาในเรือ่ งต่างๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
มีองค์ความรูแ้ ละทักษะในการ อบต.เมืองลี
เรียนการสอนและการดูแล
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่

แผนงาน

หมวด

1

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้มีปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

2

แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์
7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์
เพื่อปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
งานบ้านงานครัว ผู้สงู อายุตําบลเมืองลี
ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้ห้องประชุมมีสภาพ
พร้อมสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมและการประชุมต่างๆ
ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้ห้องประชุมมีสภาพ
พร้อมสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมและการประชุมต่างๆ
ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้โต๊ะหมู่บูชาสําหรับการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
และงานมงคลพิธีตา่ งๆ
ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศ
สําหรับห้องประชุมขนาดเล็ก
ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้ห้องประชุมมีสภาพ
พร้อมสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมและการประชุมต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําบาดาล
(ซับเมอร์ส) พร้อมระบบ
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7
จํานวน 1 ระบบ
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบเดินตาม จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะประชุม
สําหรับห้องประชุมขนาดเล็ก
จํานวน 1 โต๊ะ
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม
สําหรับห้องประชุมขนาดเล็ก
จํานวน 7 ตัว
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะประชุม
สําหรับห้องประชุม
จํานวน 1 โต๊ะ

แบบ ผ.03

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
๒๕65 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
100,000 100,000 สํานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

20,000 20,000 กองการศึกษา
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
30,000 30,000 สํานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
15,000 15,000 สํานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
10,000 10,000 สํานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
20,000 20,000 สํานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
50,000 50,000 สํานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่

แผนงาน

หมวด

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้ห้องประชุมมีสภาพ
พร้อมสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมและการประชุมต่างๆ
ครุภัณฑ์อื่น
เพื่อให้มีการบํารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลางและยานพาหนะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี
ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีระบบแรงดันปั๊มน้ําที่มี
ประสิทธิภาพในหน่วยงาน

9

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

10

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

11

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพื่อให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ในการทดสอบความข้นเหลว
ของงานคอนกรีต

12

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

13

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพื่อให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
สําหรับงานก่อสร้างและงานช่าง
ในการตัดเหล็ก
เพื่อให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
สําหรับงานก่อสร้างและ
สําหรับงานคอนกรีต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม
สําหรับห้องประชุม
จํานวน 14 ตัว
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม
จํานวน 1 เครื่อง

แบบ ผ.03

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
๒๕65 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
30,000 30,000 สํานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
25,000 25,000 สํานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

จัดซื้อครุภัณฑ์สวิตซ์แรงดันปั๊มน้ํา
(Pressure Switch)
จํานวน 1 ระบบ
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบ
ความข้นเหลวของคอนกรีต
(Slump Test)
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเหล็ก
จํานวน 1 เครื่อง

10,000 10,000 สํานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

จัดซื้อครุภัณฑ์แบบหล่อลูกปูน
คอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม
จํานวน 1 ชุด

กองช่าง
7,000
7,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

กองช่าง
6,000
6,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

กองช่าง
4,000
4,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

14

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

15

แผนงานการศึกษา

16

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เชื่อมไฟฟ้า
สําหรับงานก่อสร้างและ
จํานวน 1 ตู้
สําหรับงานช่างเชื่อม
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1.เพื่อให้มียานพาหนะสําหรับ
จัดซื้อครุภัณฑ์รถมอเตอร์ไซต์
และขนส่ง
การปฏิงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 จังหวะ 110 CC
ตําบลเมืองลี
ระบบหัวฉีด PGM-FI
2.เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ แบบล้อลวด และใช้ระบบสตาร์ทมือ
ดูแลเด็กนักเรียนภายใน
จํานวน 1 คัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้มีปริมาณนํ้าเพียงพอ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุม
สําหรับการอุปโภค บริโภค
เครื่องปั๊มน้ําบาดาล (ซับเมอร์ส)
และการเกษตร
จํานวน 1 ตู้
รวม 16 รายการ

แบบ ผ.03

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
๒๕65 ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
กองช่าง
7,000
7,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
45,000 45,000 กองการศึกษา
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

สํานักปลัด
8,000
8,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี
387,000 387,000

