
รายงานประจาํป�

2565
A N N U E L  R E P O R T  2 0 2 2

องค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลี
MUEANG LI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION



ขาราชการคือผูทีท่ํางานเพือ่ผลประโยชนของประชาชน
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 เเละส่ิงใดไมใชประโยชน ไมสมควรปฏบิตั.ิ

 ความเขาใจทัง้น้ี เปนผลจากวจิารณญานอันเทีย่งตรงถกูตอง

 ซ่ึงขาราชการทกุคนควรจะไดฝกฝนเเละสรางสมใหเปนคุณสมบติัประจําตัวสบืไป.
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สารจากนายกองค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลี
 

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 01

             สวสัดีครบั พอ่ แม ่พี�นอ้งประชาชนที�เคารพทกุท่าน กระผม นายคณุาสนิ ฐานะ ไดร้บัความไวว้างใจ 
จากพี�น้องชาวตําบลเมอืงลี ใหเ้ขา้มาเป�นตัวแทน ทําหนา้ที�นายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี ที�จะบรหิารงาน 

ในองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี กระผมและคณะผูบ้รหิาร มคีวามยนิดอียา่งยิ�งและขอใหคํ้ามั�นเชื�อวา่
จะบรหิารงาน อยา่งเต็มความสามารถดว้ยความซื�อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใสและยดึประโยชนส์ขุ

ของพี�น้องชาวตําบลเมอืงลีเป�นสาํคัญ 
พรอ้มกับพฒันาใหเ้กิดความเจรญิก้าวหนา้ในทกุๆดา้น ตามนโยบายที�ไดป้ระกาศไว้

 อาทิ โครงสรา้งพื�นฐาน สาธารณูปโภค สง่เสรมิสนบัสนุนด้านการท่องเที�ยว เศรษกิจ สงัคม ตลอดจน
การสง่เสรมิประเพณวีฒันธรรมต่างๆ ตามวสิยัทัศน์การทํางานคือ 

“หล่อหลอมความคิด ใชช้วีติพอเพยีง เมอืงลีน่าอยู ่เลิศหรูแหล่งท่องเที�ยว 
                กลมเกลียวพฒันา ปลอดยาเสพติด”

             เพื�อใหพ้อ่แมพ่ี�น้องมคีณุภาพชวีติที�ด ีกล่าวคือ อยูด่ ีกินดี มคีวามสขุ ผลสาํเรจ็ของโครงการ 
 กิจกรรมต่างๆ ที�จดัขึ�นนั�นต้องอาศัยการมสีว่นรว่มความรว่มมอืจากองค์กรทกุภาคสว่นทั�งภาครฐั ภาคเอกชน 
และพี�นอ้งประชาชน ทางองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี ยนิดรีบัฟ�งความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํไปสู่
การปฏิบติั ตามกรอบอํานาจหนา้ที� คือเรามทีีมงานผูบ้รหิาร นาํโดยนายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี
 สภานติิบญัญติั นําโดยประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลีและบุคลากรภายในสาํนกังาน นาํโดย
ปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี ที�จะรว่มดว้ยชว่ยกันบรหิารจดัการใหบ้รรลตุามเป�าหมายต่อไป

 
                กระผมพรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และพนักงาน เจา้หนา้ที� ขอขอบคณุองค์กรทกุภาคสว่น

ทั�งท้องที� พี�นอ้งประชาชนทกุท่าน ที�ใหค้วามรว่มมอื รว่มใจ มสีว่นรว่มในการพฒันาโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี ใหเ้จรญิก้าวหน้าต่อไป ใหบ้รรลเุป�าหมาย คือ พฒันาคณุภาพชวีติให ้

ประชาชนอยูด่ ีกินด ีมคีวามสขุ
 

นายคณุาสนิ ฐานะ 
(นายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี)
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สารจากปลดั
องค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลี

 
สวสัดีครบั พอ่เเมพ่ี�น้องชาวตําบลเมอืงลีที�เคารพทกุท่าน...
          กระผมในนามตัวเเทนพนกังาน/เจา้หน้าที� ฝ�ายประจาํทกุคน พรอ้มที�จะขบัเคลื�อน 
การทํางานตามนโยบายของผูบ้รหิารใหไ้ปสูก่ารปฏิบติั โดยทํางานรว่มกับฝ�ายกิจการสภาฯ 
โดยยดึหลักความถกูต้อง ระเบยีบ ขอ้กฏหมาย โปรง่ใสเเละตรวจสอบได ้ในฐานะผูก้ลั�น 
กรอง กํากับ ควบคมุ ติดตาม เพื�อใหก้ารทํางานเเบบบูรณาภาคีเครอืขา่ยของทกุภาคสว่น 
ทั�งภาคราชการ องค์กร เเละภาคประชาชน
 
       ทั�งนี� ขอขอบคณุในความรว่มมอืเป�นอยา่งดทีกุภาคสว่นต่อการทํางานที�ผา่นมาทั�ง
การบรหิาร วางแผน ประสานงาน เเละเเลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกันเเบบบูรณาการ เกิดการ
ขบัเคลื�อนพฒันาขึ�นในพื�นที�อยา่งมรีะบบเเละมฐีานขอ้มูลสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในพื�นที� โดยยดึประโยชน์ของประชาชนเป�นศูนยก์ลางตามหลักธรรมาภิบาล 
เเต่ดว้ยป�จจยัหลายอยา่งที�มขีอ้จาํกัดต่อการทํางาน ผมเชื�อมั�นวา่ในอนาคตตําบลเมอืงลี 
ของเรา จะพฒันาเเละยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนได้อยา่งเเน่นอนเเละยั�งยนื
 
 
 
 
                               นายวรีะ เขื�อนคํา
               ปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี

สวสัดีครบัพี�นอ้งชาวตําบลเมอืงลี ที�เคารพรกัทกุท่าน..
             กระผมในนามสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี เป�นเกียรติอยา่งยิ�งที�ไดม้ ี
โอกาสเขา้มารบัใชพ้ี�นอ้งเเละไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในตําแหนง่ประธานสภาแหง่นี�เหน็วา่สภา
องค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี สภาที�มหีนา้ที�เเละภารกิจที�สาํคัญต่อการพฒันาท้องถิ�น 
เป�นอยา่งยิ�ง ทั�งในด้านการพจิารณาขอ้บญัญติัองค์การบรหิารสว่นตําบล ซึ�งเป�นกฏหมาย 
ของท้องถิ�น การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นตําบล 
การพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํป�ขององค์การบรหิารสว่นตําบล ที�ผา่นมาไดร้บั 
ความรว่มมอืจากสมาชกิสภาฯ เป�นอยา่งดใีนการปฏิบติัหนา้ที�เป�นตัวแทนของประชาชน
ไดน้าํเสนอป�ญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นในหมูบ่า้นต่อฝ�ายบรหิาร ทําใหก้ารแก้ไขป�ญหาต่างๆ 
มคีวามรวดเรว็ ทันท่วงที เพื�อต้องการใหพ้ี�น้องประชาชนได้รบัประโยชนส์งูสดุ ไดม้คีณุภาพ 
ชวีติเเละความเป�นอยูที่�ด ีเกิดความผาสขุเเก่พี�นอ้ง ประชาชน ภายใต้กรอบความรว่มมอื 
เเละประสานงานกันของทกุฝ�าย ดว้ยตระหนกัในหนา้ที� ที�ได้รบัความไวว้างใจจากสภาแหง่นี�
 
             กระผมจะดําเนินกิจการของสภาตามอํานาจหนา้ที�อยา่งเต็มกําลังความสามารถ 
เพื�อใหส้มกับที�สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี ไดใ้หค้วามไวว้างใจเลือกผมเป�น 
ตัวแทนของท่าน ทําหน้าที�ประธานสภาแหง่นี�เพื�อประโยชน์ของประชาชนชาวตําบลเมอืงลี 
ของเราตลอดไป ท้ายสดุนี�ผมขออํานาจสิ�งศักดิ�สทิธิ�ทั�งหลายไดโ้ปรดประทานพรใหท้กุท่าน 
จงประสบความสขุความเจรญิ ประสงค์สิ�งใดขอใหส้มดั�งปราถนาทกุประการ
 
 
 
 
 
 
                                    นายธวชัชยั แก้วธรรม
                    ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี

สารจากประธานสภา
องค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลี
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วสิยัทศัน�
 

หล�อหลอมความคิด ใช�ชีวิตพอเพียง 
เมืองลีน�าอยู�  เลิศหรูแหล�งท�องเที่ยว
กลมเกลียวพัฒนา ปลอดยาเสพติด



คณะผู�บรหิาร

 นายคณุาสิน ฐานะ
      นายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเมืองลี

 นายศิริโชค นวลเเขว่ง
      รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี

 นางสาวณฤดี  อินทร์ขวาง
      รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี

นายดัชนุพล ป�องนันท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี
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นายธวัชชัย แก้วธรรม
ประธานสภา อบต.เมืองลี

นางวาสนา จันอูน
รองประธานสภา อบต.เมอืงลี

นางสคุนทิพย ์ระงับพษิ
สมาชกิสภา อบต.เมอืงลี ม.2

นางสาวณัฐชญา ธนภัคพลชัย
สมาชิกสภา อบต.เมอืงลี ม.3 นายนภรตัน ์มาอิ�น

สมาชกิสภา อบต.เมอืงลี ม.6

 นายจิราวัชร ยาแก้ว
สภา อบต.เมอืงลี ม.5

 นายอรญิชยั ป�นเสาร ์
 สมาชกิสภา อบต.เมอืงลี ม.7
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สภา 
องค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลี
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นายวีระ เขื�อนคํา
ปลัด อบต.เมืองลี

นางสาวปรยีกาญ อินทะพดุ
หัวหนา้สาํนักปลัด 

นางกุณลดา ศริปภัชมงคล
ผูอํ้านวยการกองการศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

นายทรงเกียรติ กองวี
ผอ.กองชา่ง

 นางปฎิญญา เสนากูล
รกัษาการหัวหนา้สว่นกองคลัง

หวัหน�าส�วนราชการ 
องค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลี



อาํนาจหน�าที ่
องค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลี

มาตรา 66 มีอํานาจหน้าที�ในการพัฒนาตําบลทั�งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง่กฎหมาย องค์การบริหารสว่นตําบลมีหน้าที�ต้องทําในเขตองค์การบริหารสว่นตําบล ดังต่อไปนี�
1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน�าและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน�า ทางเดิน และที�สาธารณะรวมทั�งกําจัดมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล
3) ป�องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) จัดการ สง่เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝ�กอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั�งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนา 
เด็กเล็กตามแนวทางที�เสนอแนะ จากกองทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา
6) สง่เสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิป�ญญาท้องถิ�น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ�น
9) ปฏิบัติหน้าที�อื�นตามที�ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป�น และสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหง่กฎหมาย องค์การบริหารสว่นตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารสว่นตําบล ดังต่อไปนี�
1) ให้มีน�าเพื�อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ�าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื�น
3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน�า
4) ให้มีและบํารุงสถานที�ประชุมการกีฬา การพักผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ
5) ให้มีการสง่เสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6) สง่เสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7) บํารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป�นสาธารณสมบัติของแผน่ดิน
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสว่นตําบล
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11) กิจการเกี�ยวกับการพาณิชย์
12) การท่องเที�ยว
13) การผังเมือง
อํานาจหน้าที� ตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบรหิารสว่นตําบลมอํีานาจและหน้าที�ในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพื�อประโยชน์ของประชาชนใน 
ท้องถิ�นของตนเอง ดังนี�
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน�า และทางระบายน�า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที� จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื�น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสง่เสริม การฝ�ก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์และการสง่เสริมการลงทุน
(8) การสง่เสริมการทองเที�ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิป�ญญาท้องถิ�น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ�น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี�ยวกับที� อยูอ่าศัย
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที�พักผอ่นหยอ่นใจ
(14) การสง่เสริมกีฬา
(15) การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สง่เสริมการมีสว่นรว่มของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ�น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ�งปฏิกูล และน�าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี�ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆา่สัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป�นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื�น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป�าไม้ที�ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ�งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที�สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การสง่เสริมและสนับสนุนการป�องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื�นใดที�เป�นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที� ตามที�คณะกรรมการประกาศกําหนด
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 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบับที� 7 พ.ศ. 2562
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นายก
อบต.

รองนายก
อบต.

รองนายก
อบต.

 
รองประธาน

สภา อบต.

ฝ�ายบริหาร ฝ�ายนิติบัญญัติ

เลขานุการ
นายกอบต.

ประธานสภา
อบต.

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา
5 หมู�บ�าน
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โครงสร�าง
องค�การบริหารส�วนตาํบลเมืองลี
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โครงสร�าง
องค�การบริหารส�วนตาํบลเมืองลี

ปลัด
อบต.

กองคลัง
กองการศึกษา 

ศาสนา เ เละ  
วัฒนธรรม

ฝ�ายประจาํ

สาํนักปลัด กองช�าง

- งานบริหารงานทั�วไป 

 - งานนโยบายและแผน

 - งานสง่เสริมการท่องเที�ยว

 - งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  งานกิจการสภาฯ 

งานสง่เสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 - งานสังคมสงเคราะห ์  

-  งานการเงิน 

- งานบัญช ี       

-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

- งานก่อสร้าง 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานผังเมือง
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- งานบริหารการศึกษา 

- งานสง่เสริมศาสนา การศึกษา 
และวัฒนธรรม

 - งานประสานสาธารณูปโภค

- งานสง่เสริมคุณภาพชีวิตและผู้ด้อย 
โอกาส เด็ก 

สตรี คนชรา และผู้พิการ ฯลฯ
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ประวตัติาํบลเมอืงลี
            จากหลักฐานด้านโบราณคดีของไทย ได้สาํรวจพบว่าพื�นที�ของ อ.นานอ้ย จ.นา่น มรีอ่งรอยการอยูอ่าศยัของมนษุยม์าช้า
นาน โดยเเบง่เป�น 5 เมอืง ได้แก่ เมอืงงั�ว เมอืงหล่ม เมอืงหนิ เเละเมอืงลี โดยเมอืงทั�งหมดนี� ขึ�นตรงต่อเมอืงนา่น 
 
                ต่อมาทางราชการพจิารณาเหน็ว่า อ.นานอ้ย มพีื�นที�กว้างขวาง และมีสภาพเป�นป�าเขาทุรกันดารยากแก่การปกครอง 
ใหทั้�วถึง จึงได้แยกเมอืงหนิกับเมอืงลี ตั�งเป�นกิ�ง อ.นาหมื�น เมื�อวันที� 9 ตลุาคม พ.ศ.2525 ประกอบไปด้วย ต.บอ่แก้ว ต.นาทะนงุ
ต.เมอืงลี เเละ ต.ป�งหลวง ที�เเยกออกจาก ต.เมอืงลี เเละได้ยกฐานะ เป�นอําเภอนาหมื�น เมื�อวันที� 7 เมษายน พ.ศ.2537
สว่นที�มาของคําว่าเมอืงลีนั�น นา่จะมาจากคําว่า เมอืงลี� เพราะว่าในอดีต มศีกึสงครามมากมายทั�วทกุสารทิศ ผู้คนจากเมอืง
ต่างๆที�รกัในความสงบหรอืผูค้นที�อยากจะหลีกลี� หนีภัยความวุ่นวายของศกึสงคราม ต่างพากันมกัมาอยูเ่มอืงนี� เพราะมปี�าที�
อุดมสมบูรณ์ มลํีาห้วยน้อยใหญ ่ เเละที�สาํคัญมภีเูขาที�สงูชั�นสลับซับซ้อน ทําใหย้ากแก่การยกทัพมาตีเมอืง หรอืค้นหาตามตัว
สาเหตทีุ�เปลี�ยนชื�อมาเป�นเมอืงลี นา่จะได้รบัอิทธพิลมาจากภาษาบาลีมคธ เพราะคําว่าลี หรือลีนะ แปลว่าหลีกเล้น หรอืซอ่นตัว
ซึ�งก็จะตรงกับความหมาย คําว่าลี� 
        หลักฐานที�พบในหนังสอืนครนา่นเมื�อ พ.ศ. ๒๕๗๘ ยงัเรยีกชื�อของเมอืงลีว่า เมอืงลี� ฉะนั�นคําว่าลี� กับลีก็นา่จะมคีวามหมาย
เหมอืนกัน สว่นเหตผุลอีกขอ้หนึ�งว่าเมอืงนี�มรูีปสณัฐานเป�นรูปวงร ี จึงเรยีกว่าเมอืงลี แต่เหตผุลนี�ฟ�งไมข่ึ�นเพระคําว่าวงรนีั�น
เขียนเป�นรูปตัว ร ไมใ่ชตั่ว ล และคําว่าวงรนีั�น ไมค่่อยนิยมใชกั่นในภาษาเหนอื ฉะนั�นเหตผุลขา้งต้นนา่จะเป�นไปได้มากกว่า 
นี�คือที�มาของคําว่า เมืองลี
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          ตําบลเมอืงลี ตั�งอยูใ่นอําเภอนาหมื�น จังหวัดนา่น มีระยะทางหา่งจากตัวอําเภอ ประมาณ 25 กิโลเมตร เเละอยูห่า่งจาก
ตัวจังหวัดนา่น ประมาณ 105 กิโลเมตร ตําบลเมอืงลีมเีนื�อที�โดยประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 46,500 ไร่
สภาพพื�นที�ของตําบลเมอืงลีสว่นใหญเ่ป�นภเูขาสลับซับซ้อน คิดเป�นร้อยละ 95% จะมทีี�ราบเฉพาะบรเิวณที�อยูอ่าศยัเเละ
พื�นที�เกษตรกรรมบางสว่น พื�นที�สว่นใหญเ่ป�นลักษณะสงูชั�น สว่นที�เหลือเป�นพื�นที�ลาด คิดเป�นร้อยละ 5% ของพื�นที�ทั�งหมด
 
         สภาพของดินฟ�าอากาศโดยทั�วไปอยูใ่นเกณฑ์ปกติ มลํีาหว้ยสายต่างๆจํานวนมาก จึงทําใหมี้น�าที�อุดมสมบูรณ์
 ตําบลเมืองลี มอีาณาเขตติดต่อกับพื�นที�ใกล้เคียง ดังนี�
 
   - ทิศเหนือ          ติดต่อกับตําบลสนัทะ        อําเภอนานอ้ย      จังหวัดนา่น
   - ทิศใต้               ติดต่อกับตําบลป�งหลวง    อําเภอนาหมื�น      จังหวัดนา่น
   - ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตําบลนาทะนุง   อําเภอนาหมื�น      จังหวัดนา่น
   - ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตําบลบ้านเวียง   อําเภอรอ้งกวาง   จังหวัดเเพร่
 

ต.บา้นเวยีง
อ.รอ้งกวาง จ.เเพร่

ต.ป�งหลวง
อ.นาหมื�น จ.น่าน

ต.นาทะนุง
อ.นาหมื�น จ.น่าน

ต.สนัทะ
อ.นาน้อย จ.น่าน

บรบิทตาํบลเมอืงล ี

ข้อมลูครวัเรอืนเเละประชากร

หมู่ที� ชื�อหมูบ่า้น ชื�อผูใ้หญบ่า้น จํานวน
ครวัเรอืน

จํานวน
ประชากร

1

2

3

4

5

6

7

บา้นน�าอูน

บา้นป�าซาง

บ้านนาหมอ

บ้านนาคา

บ้านวังน�าเยน็

บา้นน�าเเขว่ง

บา้นนามว่ง

นายสขุสนัต์ ฐานะ

นายวรนิทร จินะแปง

นายวิภชูาญ ขนัคํา

นายจํานง คําฤทธิ�

นายสาํราญ ถาลี

นายสงัวาลย์   คําถา 

นายภานวัุฒน ์ตันธนวรกลุ 

103

66

99

111

46

89

47

363

211

374

379

155

336

136

1,955557



ยทุธศาสตร�การพฒันายทุธศาสตร�การพฒันา
องค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลีองค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลี
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พฒันาเสน้ทางคมนาคมในหมูบ้่าน และในพื�นที�การเกษตรอยา่งคลอบคลมุทั�วถึง
จัดหาและพฒันาแหล่งน�าเพื�ออุปโภค บรโิภค และการเกษตร
พฒันาระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการอยา่งทั�วถึง
พฒันาระบบผงัเมอืงของชุมชนตําบลเมอืงลี

ยทุธศาสตร�ที ่1
การพฒันาด�านการพฒันาโครงสร�างพืน้ฐาน

 



 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนินงาน

 
  1
  

 
  โครงการปรบัปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้่าน หมูที่� 4 

  

 
  300,000

  

 
  299,800

  
ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  2
  

 
  โครงการปรบัปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ้่าน หมูที่� 1 

  

 
  300,000

  

 
  298,800

  
ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  3
  

 
  โครงการก่อสรา้งรั�วบรเิวณศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กตําบลเมอืงลี 

  

 
  300,000

  

 
  0
  

อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

 
  4
  

โครงการปรบัปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูที่� 2 
 

  300,000
  

 
  299,800

  
ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  5
  

 
  โครงการก่อสรา้งถนนภายในหมูบ่า้น หมูที่� 3 

  

 
  300,000

  

 
  298,800

  
ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  6
  

 
  โครงการปรบัปรุงถนนภายในหมูบ่า้น

  หมูที่� 7 
  

 
  230,000

  

 
  229,800

  
ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  7
  

 
  โครงการก่อสรา้งพนังกั�นน�าทุ่งนาดง หมูที่� 6 

  

 
  300,000

  

 
  0
  

อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

 
  รวม

  

 
  7 โครงการ

 
  2,030,000

  

 
  1,427,000

  
 

ยทุธศาสตร�ที ่1 ด�าน การพฒันาโครงสร�างพืน้ฐาน งบประมาณจากข�อบญัตั ิพ.ศ.2565

โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี14



รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 15

 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนินงาน

 
  1
  

โครงการก่อสรา้งพนงัป�องกันตลิ�งโดยใชห้นิใหญบ่รรจุในกล่อง 
ลวดตาขา่ย 

 บ้านน�าอูน หมูที่� 1 ปรมิาณงานขนาดความยาว 15 ม. ฐานความ 
กว้าง 3 ม. ความสงู 2 ม.

245,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

 
  2
  

โครงการปรบัปรุงถนนภายในหมูบ่า้นและขุดลอกรอ่งน�าบรเิวณ 
บอ่น�า บา้นน�าอูน หมูที่� 1 ปรมิาณงาน ปรบัปรุงถนนปรมิาณงาน 

ขนาดความยาว 135 ม. ความกว้าง 3 ม.และขุดรอกรอ่งน�า 
ปรมิาณงานขนาด ความยาว 125 ม.ความกว้าง 1.20 ม. ความ 

ลึก 0.80 ม.

41,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

 
  3
  

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมฝายคอนกรตีเสรมิเหล็กโดยใชห้นิ 
ใหญบ่รรจุในกล่องลวดตาขา่ย บ้านป�าซาง หมูที่� 2 

 ปรมิาณงานขนาดความยาว 15 ม.
 ความลึก 2 ม. ความหนา 0.4 ม.

221,000 220,800 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  4
  

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรตีเสรมิเหล็กถนนสาย 
นาคา-น�าแขว่ง 

 บา้นป�าซาง หมูที่� 2 ปรมิาณงาน
 ความกว้าง 2 ม. ยาว 33 ม. หนา 0.2 ม.

135,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

 
  5
  

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมพนังไหล่ทางคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
บา้นนาหมอ หมูที่� 3 ปรมิาณงาน ขนาดพื�นที�ไมน้่อยกว่า 

55 ตารางเมตร พรอ้มเทคอนกรตี
22,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 

งาน

 
  6
  

โครงการปรบัปรุงรางระบายน�าคอนกรตีเสรมิเหล็ก แบบตัวยูฝา 
ป�ดตะแกรงเหล็ก บ้านนาหมอ หมูที่� 3 ปรมิาณงานขนาดความ 

กว้าง 0.6 ม. ความลึกเฉลี�ย 0.4 ม. ความหนา 0.1 ม. 
ความยาว 37 ม.

250,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

 
  7
  

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บ้านนาคา หมูที่� 4 
ปรมิาณงานขนาด ความกว้าง 3 ม. ความหนา 0.15 ม. ความยาว 

82 ม.
181,000

 
  0
  

อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

8

โครงการซอ่มแซมรางรนิคอนกรตีเสรมิเหล็กบรเิวณ หว้ยทราย 
ขาว บา้นนาคา หมูที่� 4 ปรมิาณงานขนาดกว้าง 0.4 ม.

 ความสงู 0.4 ม. ความหนา 0.1 ม. 
 ความยาว 12 ม.

70,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

ยทุธศาสตร�ที ่1 ด�าน การพฒันาโครงสร�างพืน้ฐาน เงนิสะสม (อนมุตัจิากการประชมุสภา สมยัสามญัที ่2/2565)

โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565



 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนินงาน

9

โครงการปรบัปรุงรางระบายน�าคอนกรตีเสรมิเหล็ก แบบตัวยูฝา 
ป�ดตะแกรงเหล็ก บา้นวังน�าเยน็ หมูที่� 5 ปรมิาณงานขนาดความ 

กว้าง 0.5 ม. ความลึกเฉลี�ย 0.4 ม. ความหนา 0.1 ม. 
ความยาว 97 ม. พรอ้มฝาป�ดตะแกรงเหล็ก 

ความยาว  53 ม.

250,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

10

โครงการปรบัปรุงไหล่ทางท่อระบายน�าคอนกรตี เสรมิเหล็ก 
พรอ้มวางเรยีงหนิในกล่องลวดตาขา่ย บ้านวังน�าเย็น หมูที่� 5         

 ปรมิาณงานจุดที� 1 ขนาดฐานกว้าง 5 ม. ความลึก 4 ม. ความ 
ยาว 8 ม.และเสรมิถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กและไหล่ทางขนาด 

ความกว้าง 2 ม. ความยาว 16 ม.ความหนา 0.15 ม. จุดที� 2 เสรมิ 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กและไหล่ทางขนาดความกว้าง 1.5 ม. 

ความยาว 40 ม. ความหนา 0.15 ม.

277,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

11

โครงการปรบัปรุงรางระบายน�าคอนกรตีเสรมิเหล็ก แบบตัวยูฝา 
ป�ดตะแกรงเหล็ก บา้นน�าแขว่ง หมูที่� 6 ปรมิาณงานขนาดความ 
กว้าง 0.6 ม. ความลึกเฉลี�ย 0.5 ม.ความหนา 0.1 ม. ความยาว 

97 ม. พรอ้มฝาป�ด ตะแกรงเหล็ก ความยาว 
 51 ม.

250,000 220,800 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บ้านน�าแขว่ง หมูที่� 6 
ปรมิาณงานความกว้าง 3 ม. ความยาว 68 ม. ความหนา 0.15 ม. 250,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 

งาน

13

โครงการก่อสรา้งพนังป�องกันตลิ�งโดยใชห้นิใหญบ่รรจุ ในกล่อง 
ลวดตาขา่ย 

บ้านนามว่ง หมูที่� 7 ปรมิาณงานความยาว 14 ม. ฐานกว้าง 2 ม. 
ความสงู 2 ม.และงานรางระบายน�าคอนกรตีเสรมิเหล็กแบบ รูป 
ตัวยู ขนาดความกว้าง 0.6 ม.ความสงู 0.5 ม. ความยาว 45 ม. 

ความหนา 0.1 ม.

230,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 
งาน

รวม 13  โครงการ 2,422,000 220,800  

 

1 โครงการปรบัปรุงหอ้งประชุมบรเิวณใต้ถนุอาคาร อบต.เมอืงลี 
ดําเนินการปรบัปรุงงานก่อสรา้ง 4 ประเภท ได้แก่ 1.งานสี 485,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 

งาน

2 โครงการต่อเติมอาคารสาํนกังาน อบต.เมอืงลี ดําเนนิการต่อเติม 
อาคารสาํนกังานโดยการมงุหลังคา จํานวน 3 จุด 284,000 0 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 

งาน

รวม 2 โครงการ 769,000 0  

รวม 
ทั�งหมด 22 โครงการ 5,221,000 1,647,800  

ยทุธศาสตร�ที ่1 ด�าน การพฒันาโครงสร�างพืน้ฐาน เงนิสะสม (อนมุตัจิากการประชมุสภา สมยัสามญัที ่2/2565)
โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565

ยทุธศาสตร�ที ่1 ด�าน การพฒันาโครงสร�างพืน้ฐาน (อนมุตัจิากการประชมุสภา สมยัสามญัที ่1/2565)

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี16



รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 17

โครงการปรบัปรุงถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น โครงการปรบัปรุงไหล่ทาง 

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมฝายคอนกรตีเสรมิเหล็กโครงการก่อสรา้งพนังป�องกันตลิ�ง 

 โครงการก่อสรา้งรั�วบรเิวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตําบลเมอืงลี 



สง่เสรมิสนับสนุนตามแนวพระราชดําร ิเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่
สง่เสรมิและพฒันาอาชพีของประชาชนใหม้รีายได้เพิ�มขึ�น โดยสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกิจชุมชน
สง่เสรมิและพฒันาฝ�มอืแรงงานใหม้ทัีกษะ มงีานเพิ�มขึ�น
สง่เสรมิ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิค้าหนึ�งตําบลหนึ�งผลิตภัณฑ์ และจัดใหม้สีถานที�จําหนา่ยสนิค้า
พฒันาและปรบัปรุงสถานที�ท่องเที�ยวและการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเที�ยว
พฒันา ปรบัปรุง เสน้ทางคมนาคมสูแ่หล่งท่องเที�ยว

ยทุธศาสตร�ที ่2
การพฒันาด�านเศรษฐกจิ

และการท�องเทีย่วเชงิอนรุกัษ�

 

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี18



 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนินงาน

1 โครงการจัดงานประจําป�และของดี
 เมอืงนา่น อุดหนนุที�ว่าการอําเภอนาหมื�น 15,000 15,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

2 โครงการสง่เสรมิการท่องเที�ยว
 ตําบลเมอืงลี 36,000 36,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

รวม 2 โครงการ 51,000 51,000  

ยทุธศาสตร�ที ่2 ด�านการพฒันาด�านเศรษฐกจิและการท�องเทีย่วเชงิอนรุกัษ�
 

โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการส�งเสรมิการท�องเทีย่วตาํบลเมอืงลี

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 19



สนับสนุนและสง่เสรมิการจัดการศกึษา กีฬา และสนัทนาการ
สนับสนุนและสง่เสรมิกิจการด้านสาธารณสขุ ปศสัุตว์ และสขุาภิบาล
สง่เสรมิการจัดสวัสดิการและนันทนาการใหแ้ก่ประชาชน
สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวิีต พฒันาการใหมี้ความรู ้คู่คณุธรรมและจรยิธรรม
สนับสนุนโภชนาการใหแ้ก่เด็กนกัเรยีนก่อนปฐมวัย และประถมศกึษา ทกุโรงเรยีน
สนับสนุนใหม้กีารเฝ�าระวัง และแก้ไขป�ญหายาเสพติดอยา่งต่อเนื�อง
สนับสนุนสง่เสรมิประชาคม และการมสีว่นรม่ของประชาชน
การพฒันาความมั�นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน
สนับสนุนและสง่เสรมิสถาบันครอบครวัใหม้คีวามเขม้แขง็

ยทุธศาสตร�ที ่3
การพฒันาด�านสงัคมและความมัน่คงของมนษุย�

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี20



 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนนิงาน

 
  1
  

โครงการปรบัปรุงภมูทัิศน์ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 14,903 14,903 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  2
  

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวัน
 ใหกั้บโรงเรยีนสงักัด สพฐ. 

ในพื�นที�ตําบลเมอืงลี 
455,700 455,700 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  3
  

โครงการบรหิารจัดการ
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 10,000 9,993 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  4
  

โครงการสง่เสรมิภาวะโภชนาการ
 ในเด็ก ศพด. 5,000 4,980 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  5
  

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสนัุขบ้า 
ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ 

เจ้าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์
 อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขตัติราชนาร ี

25,000 14,010 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  6
  

โครงการพระราชดํารด้ิานสาธารณสขุ 140,000 140,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  7
  

โครงการสาํรวจขอ้มลูสตัว์และขึ�นทะเบยีนสตัว์ตามโครงการ 
สตัว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ตามพระปณธิาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ�าจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ ์อัครราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขตัติยราช 
นารี

5,000 1,401 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

8 โครงการตรวจสขุภาพสาํหรบัเด็ก
 ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3,000 2,870 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

ยทุธศาสตร�ที ่3 การพฒันาด�านสงัคมและความมัน่คงของมนษุย�

โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 21



 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนนิงาน

9 โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมอืงลี 20,000 20,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  10

  

โครงการจัดสง่นักกีฬา
เขา้รว่มการแขง่ขนั 10,000 10,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
 11
  

โครงการฝ�กอบรมพฒันา
จิตใจเด็กและเยาวชน 10,000 9,945 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  12

  
โครงการโรงเรยีนผู้สงูอายุตําบลเมอืงลี 30,000 13,725 อยูร่ะหว่างการดําเนนิ 

งาน

 
  13

  
โครงการสง่เสรมิจิตสาํนกึรกัการอ่าน 6,000 6,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

 
  14

  

โครงการป�องกันและแก้ไข
ป�ญหายาเสพติด 5,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

 
  15

  
โครงการสง่เสรมิกิจกรรมเยาวชน 10,000 7,900 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

16 โครงการสนับสนนุค่าใชจ่้ายการบรหิารสถานศกึษา 251,940 204,900 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

17 โครงการสง่เสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร
 และผู้ด้อยโอกาส ในสงัคม 15,000 11,960 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

รวม 17 โครงการ 1,016,543 928,287  

ยทุธศาสตร�ที ่3 การพฒันาด�านสงัคมและความมัน่คงของมนษุย�

โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี22



รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 23

โครงการฝ�กอบรมพฒันาจติใจเด็กเเละเยาวชน โครงการสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติ ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร เเละผู้ด้อยโอกาสในสงัคม

โครงการจดัสง่นักกีฬาเขา้รว่มการเเขง่ขนัโครงการโรงเรยีนผู้สงูอายุ 

 โครงการสง่เสรมิเเละสนับสนุนกิจกรรมเด็กเเละเยาวชนตําบลเมอืงลี



อนุรกัษ์ ฟ�� นฟู สนับสนุน สง่เสรมิ และบูรณาการด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภมูปิ�ญญาท้องถิ�น
สง่เสรมิให้ประชาชนโอกาสศกึษา เรยีนรูถึ้งมรดกทางศลิปวัฒนธรรมของตําบลเมอืงลี
ทํานุบาํรุงแหล่งวัฒนธรรม ศลิปวัตถแุละโบราณสถานภายในตําบลเมอืงลี

ยทุธศาสตร�ที ่4
การพฒันา ด�านศลิปะ วฒันธรรม จารตีประเพณี

และภมูปิ�ญญาท�องถิน่

 

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี24



รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 25

 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนนิงาน

1 โครงการประเพณวัีนสงกรานต์
และวันผูส้งูอายุ 35,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

2 โครงการแหเ่ทียนจํานาํพรรษา 10,000 9,948 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

3 โครงการสบืชะตาขา้วตําบลเมอืงลี 30,000 29,900 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

4 โครงการอนุรกัษ์ สบืสานประเพณแีละวัฒนธรรมท้องถิ�น
 ม.1-ม.7 10,000 10,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณ ี
ใหแ้ก่ สภาวัฒนธรรมตําบลเมอืงลี 20,000 20,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

6 โครงการสบืสานประเพณวัีฒนธรรมอําเภอนาหมื�น 
ใหแ้ก่สภาวัฒนธรรมอําเภอนาหมื�น 5,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

7 โครงการบวงสรวง
ศาลหลักเมอืง ตําบลเมอืงลี 20,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

รวม 7 โครงการ 130,000 69,848 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

ยทุธศาสตร�ที ่4 การพฒันา ด�านศลิปะ วฒันธรรม จารตีประเพณ ีและภมูปิ�ญญาท�องถิน่

โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565



โครงการอนุรกัษ์สบืสานประเพณีเเละวฒันธรรมท้องถิ�น ม.1-ม.7 โครงการสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติ ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร เเละผู้ด้อยโอกาสในสงัคม

งานด้านศาสนา

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาเเละวฒันธรรม

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี26



รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 27

สง่เสรมิ  สนับสนุน  สรา้งจิตสาํนึก  และความตระหนักในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม
สง่เสรมิ  สนับสนุน  เฝ�าระวัง  และฟ�� นฟธูรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
สรา้งจิตสาํนกึ  สง่เสรมิและพฒันาการจัดระบบบาํบดัน�าเสยี  และกําจัดขยะ มลูฝอยและสิ�งปฏิกลู
การป�องกันและแก้ไขป�ญหาภัยธรรมชาติ

ยทุธศาสตร�ที ่5
การพฒันา ด�านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิง่แวดล�อม

 



 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนนิงาน

1 โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือันเนื�องมาจากพระราชดําร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี 15,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

2 โครงการจัดการขยะในชุมชน 20,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

3 โครงการป�องกันแก้ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควัน 10,000 3,900 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

4 โครงการอนุรกัษ์แหล่งน�าธรรมชาติและอนรุกัษ์ป�า
ต้นน�าตําบลเมอืงลี 50,000 20,646 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

รวม 4 โครงการ 95,000 24,546 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

ยทุธศาสตร�ที ่5  การพฒันา ด�านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม
โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565

" เข�ารบัเกยีรตบิตัรองค�กรปกครองส�วนท�องถิน่
 ทีด่าํเนนิการจดัทาํถงัขยะเป�ยก ลดโลกร�อน ครบทกุครวัเรอืน 100% จากผู�ว�าราชการจงัหวดัน�าน "

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี28



รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 29

สนับสนุนให้มกีารประสานงานการพฒันาระหว่างองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี รว่มกับหนว่ยงานอื�น
สนับสนุน  สง่เสรมิงานบรรเทาสาธารณภัยใหม้ปีระสทิธภิาพ
การพฒันาองค์กรใหม้กีารปฏิบัติงานตามหลักการบรหิารกิจการบา้นเมอืงที�ดี
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการพฒันาเมอืง  การบรหิาร  และด้านบุคลากร
จัดหาวัสด ุ ครุภัณฑ์ และเครื�องจักรกลที�จําเป�นสาํหรบัการปฏิบติังาน  เพื�อพฒันาขดีความสามารถของการ
บรหิารสว่นตําบลเมอืงลี  ในการจัดบรกิารสาธารณะ
สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรหิารจัดการขององค์กรชุมชน

ยทุธศาสตร�ที ่6
การพฒันาด�านการบรหิารจดัการและการบรกิาร

 



 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนนิงาน

1 โครงการป�องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนในชว่งเทศกาล 29,000 29,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

2 โครงการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

3 โครงการจัดทําแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ 30,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

4
โครงการจัดทําแผนพฒันาท้องถิ�น

 และแผนอื�นๆ ที�อยูใ่นอํานาจหนา้ที�
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 

9,604 9,604 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

5 โครงการฝ�กอบรมเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม
 และประชาธปิไตย 15,000 14,535 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

6 โครงการเพิ�มศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 20,000 6,150 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

7 โครงการเลือกตั�งผูบ้รหิารและสมาชกิสภาท้องถิ�น 150,000 112,339 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

8 โครงการศนูย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 20,000 7,260 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

9 โครงการสง่เสรมิสนับสนนุพฒันาอาชพีชุมชน 20,000 10,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

10 โครงการสง่เสรมิการพฒันาสตรตํีาบลเมืองลี 10,000 9,900 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

11 โครงการงานรฐัพธีิเกี�ยวกับสถาบันพระมหากษัตรยิอุ์ดหนุน
ที�ว่าการอําเภอนาหมื�น อําเภอนาหมื�น จังหวัดนา่น 40,000 30,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

12
โครงการปฏิบัติการรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ�น อําเภอนาหมื�น จังหวัดนา่น 
ประจําป�งบประมาณ 2565 

21,000 21,000 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

13 โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการจัดเก็บภาษี 10,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

14 โครงการสนบัสนุนวัสดกุ่อสรา้งโรงเรอืนสาํหรบัการปลกูพชื
ในโรงเรอืนของประชาชน 107,850 107,788 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

15 โครงการพัฒนาศกัยภาพอาสาสมคัรป�องกันภัยฝ�ายพลเรอืน 30,000 29,547 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

รวม 15 โครงการ 533,054 387,123  

ยทุธศาสตร�ที ่6 การพฒันาด�านการบรหิารจดัการและการบรกิาร
 

โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี30



รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 31

โครงการสง่เสรมิสนับสนุนพฒันาอาชพีชุมชน โครงการป�องกันและลดอุบติัเหตทุางถนนในชว่งเทศกาล 

โครงการฝ�กอบรมเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และประชาธปิไตย 

โครงการพฒันาศักยภาพอาสาสมคัรป�องกันภัยฝ�ายพลเรอืน 

โครงการสง่เสรมิการพฒันาสตรตํีาบลเมอืงลี 



สนับสนุนให้ใช้แผนที�ชุมชนท้องถิ�นในการวางแผนจัดการชุมชน
สนับสนุนให้มกีารจัดการพื�นที�ทําการเกษตร พื�นที�อยูอ่าศยั การถือครองที�ดินที�เหมาะสมกับพื�นที�ป�าต้นน�า
สนับสนุนให้เกิดความรว่มมอืแบบสหการเพื�อสรา้งความรว่มมือในการจัดการทรพัยากรของพื�นที�ลุ่มน�า

ยทุธศาสตร�ที ่7
การพฒันาด�านการจดัการวถิชีมุชนพืน้ทีต่�นนํา้

 

รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี32



รายงานประจําป� 2565
องค์การบริหารสว่นตําบลเมืองลี 33

 
  ลําดับ

  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบกิจ่าย

(บาท) ผลการดําเนนิงาน

1 โครงการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
 ดิน น�า ป�า 15,000 14,920 ดําเนินงานเเล้วเสรจ็

2 โครงการหน้าบา้นนา่มอง ในบา้นนา่อยู ่หลังบ้านกินได้ 20,000 0 ไมไ่ด้ดําเนินการ

รวม 2 โครงการ 35,000 14,920  

ยทุธศาสตร�ที ่7 การพฒันาด�านการจดัการวถิชีมุชนพืน้ทีต่�นนํา้
 

โครงการเเละงบประมาณทีไ่ด�ดาํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิดนิ นํา้ ป�า 
 



รายงานการรบัจ�ายเงนิประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565
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รวมใจรวมใจรวมใจ
               สู้ภัยโควิดสู้ภัยโควิดสู้ภัยโควิด
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เมอืงลโีมเดล
   องค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลีได้ใหค้วามสาํคัญและตระหนักถึงงานด้านการ                                   
สง่เสรมิการท่องเที�ยวของตําบล มเีป�าหมายเพื�อใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน ทั�งด้าน
งานคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและ                  
สิ�งแวดล้อม ดังนั�นองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาการท่องเที�ยวเมอืงลีโมเดล 

แผ
นยทุธศาสตร�

การท�องเทีย่ว
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ไป
 อ

.น
าห

มื่น
วังผาล

าด
วังผาล

าด

บูรพาฟารมบูรพาฟารม

ไป จ.เเพร

N

4010

4010

น้ําตกวังเขียว
น้ําตกวังเขียว

ปมน้ํามันปมน้ํามัน

จุดกางเต็นทจุดกางเต็นท
หนวยตนนํ้าเมืองลีหนวยตนนํ้าเมืองลี

รานกวยเต๋ียวสมตําปาลมุด
รานกวยเต๋ียวสมตําปาลมุด
วัดบานนาคาวัดบานนาคา

โรงเรียนบานนาคา

โรงเรียนบานนาคา

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

รานกวยเต๋ียวปาพิณ

รานกวยเต๋ียวปาพิณ

รานอุยคํากาแฟสด
รานอุยคํากาแฟสด

บานสวนนาคาโฮมสเตย

บานสวนนาคาโฮมสเตย

วัดบานปาซางวัดบานปาซาง

วัดบานน้ําอูนวัดบานน้ําอูน

โรงเรียนผูสูงอายุ

โรงเรียนผูสูงอายุ

จุดกางเตนทบานน้ําเเร

จุดกางเตนทบานน้ําเเร

บานน้ําเเรโฮมสเตย
บานน้ําเเรโฮมสเตย

โรงเรียนอนุบาลเมืองลีโรงเรียนอนุบาลเมืองลี

นาอินนานนาอินนาน

อบต.เมืองลีอบต.เมืองลี

น้ําตกนางกวักน้ําตกนางกวัก

วังสมปูวังสมปู

อางเก็บนํ้าหวยทรายขาวอางเก็บนํ้าหวยทรายขาว

ถนนเเพร-นาน 4010

ถนน
หลว

ง

ลํานํ้าลี

โครงการหลวงโครงการหลวง

น้ําตกวังมนน้ําตกวังมน

น้ําตกตาดหมอกน้ําตกตาดหมอกน้ําตกวังพะงางน้ําตกวังพะงาง

ลํานํ้าลี

ลํา
นํ้า

ลี

รพ.สต.เมืองลีรพ.สต.เมืองลี

น้ําตกน้ําทวายน้ําตกน้ําทวาย

พระธาตุผาชางพระธาตุผาชาง

กวยเต๋ียวไกรสเด็ด

กวยเต๋ียวไกรสเด็ด

ขุนลีวิวฟารมขุนลีวิวฟารม

แผนผังแหล�งท�องเที่ยวตาํบลเมืองลี

นํ�าตกนางกวักนํ�าตกนางกวัก

นํ�าตกตาดหมอกนํ�าตกตาดหมอก

อ่างเก็บนํ�าห้วยทรายขาวอ่างเก็บนํ�าห้วยทรายขาว

นํ�าตกวังพะง่างนํ�าตกวังพะง่าง

นํ�าตกวังเขียวนํ�าตกวังเขียว

ลานกางเต้นท์หน่วยต้นนํ�าเมืองลีลานกางเต้นท์หน่วยต้นนํ�าเมืองลี

น่าน

นาหมื�น

แพร่
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รานกวยเต๋ียวนายเกรานกวยเต๋ียวนายเก
รานกวยเต๋ียวในบานรานกวยเต๋ียวในบาน

รานกวยเต๋ียวปาเดือน
รานกวยเต๋ียวปาเดือน



ข�อมลูการตดิต�อ
องค�การบรหิารส�วนตาํบลเมอืงลี

66 หมูท่ี� 2 ต.เมืองล ีอ.นาหมื�น จ.น่าน

Muangleenan@hotmail.com

องค์การบรหิารสว่นตําบลเมืองลี

www.muanglee.com

080-676-9292

สายด�วน-สายตรง
คณะผูบ้รหิาร

นายคณุาสนิ ฐานะ

นางสาวณฤด ีอินทรข์วาง

นายศริโิชค นวลเเขว่ง

นายดัชนุพล ป�องนันท์

นายก อบต.เมืองลี

รองนายก อบต.เมอืงลี

รองนายก อบต.เมอืงลี

เลขาฯนายก อบต.เมอืงลี

080-240-9897

092-962-5510

080-857-7545,080-676-9393

098-735-5675, 095-582-6799

ปลัด/ผูอํ้านวยการกอง
นายวรีะ เขื�อนคํา

นางสาวปรยีกาญ อินทะพดุ

นางกณุลดา ศริปภัชมงคล

นายทรงเกยีรติ กองวี

นางปฏิญญา เสนากลู

นายสรุนิทร ์ราชยศ

ปลัด อบต.เมืองลี

หวัหน้าสาํนักปลัด

ผูอํ้านวยการกองการศกึษาฯ

ผูอํ้านวยการกองช่าง

รก.ผูอํ้านวยการกองคลัง

นักป�องกันฯ

095-695-2821

095-968-1656

097-974-6736

084-998-6408

064-561-0318

 083-872-8763

จดัทาํโดย
องค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี

ประธานทีป่รกึษา
นายคณุาสนิ ฐานะ
นายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี

คณะทีป่รกึษา
1. นายศริโิชค นวลเเขว่ง
     รองนายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี
2. นางสาวณฤด ีอินทรข์วาง
     รองนายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี
3. นายดัชนุพล ป�องนันท์
     เลขานกุารนายกองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี
4. นายวรีะ เขื�อนคํา
     ปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี
 
 
 
 

คณะทาํงาน
1. นางสาวปรยีกาญ อินทะพุด
     หวัหนา้สาํนกัปลัด
2. จ่าเอกวชิรพนัธ์ ป�ญสภุารกัษ์
     นกัพฒันาชุมชน
3. นายพงศกร เขื�อนคํา
     นกัวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
4. นายรฐัเขตต์ เทพจันตา
     ผูช้ว่ยจ้าพนกังานสง่เสรมิการท่องเที�ยว
 
 
 
 
 
 

สาํนักงานองค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงล ี                    080-676-9292

กู้ชพี-กู้ภัย องค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงลี 097-923-0158, 064-469-6039

กู้ชพี-กู้ภัย องค์การบรหิารสว่นตําบลเมอืงล ีสายด่วน... 1669


