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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
    เรื่อง  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) 

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

 ตามความในพระราชบัญ ญั ติ สภาตำบลและองค์ การบริหารส่ วนตำบล พ .ศ .2537                 
มาตรา 69/1 และกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 18 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/         
ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น               
(พ.ศ.2566-2570) กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณี เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา                
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 (1) แผนการดำเนินงาน                
ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ              
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลา ง               
ส่ วนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่ วยงาน อ่ืนๆ ที่ ต้องดำเนินการใน พ้ืนที่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น                         
ในปีงบประมาณ นั้น            

          องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้ง ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
28 กันยายน พ.ศ.2564 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  (พ.ศ.2566-2570)                 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ตำบลเมืองลีต่อไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่    28   เดือน กันยายน พ.ศ.2564  เป็นต้นไป  

    ประกาศ  ณ  วันที่    28    เดือน กันยายน พ.ศ.2564   

 

 

               (นายวิชิต  บัตริยะ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 



 

คำนำ 
 

  การวางแผนเป็นกระบวนการอันสำคัญยิ่งต่อการบริหาร แผนจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงเป้าหมาย
ขององค์กรและยังระบุถึงวิธีที่บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ สร้างความเจริญ
ให้เกิดแก่ชุมชนในชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง จึงจำเป็นต้องมีแผนและใช้แผน     
เป็นเครื่องมือในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
โดยยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 ) พ .ศ.๒๕61 ประกอบกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.3/ว 10 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 -2570) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบันมา
ทบทวนและปรับใช้ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวจะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณ
จากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน 
แผนพัฒนาระดับอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งส่งผลให้เกิดสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 และ
นโยบายรัฐบาล นั้น 

          การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยทำให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีสามารถดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้                
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประหยัดทั้งเวลา งบประมาณ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
โดยส่วนรวม และในโอกาสนี้ขอขอบคุณประชาคมระดับหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล                              
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน  ที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
1.ด้านกายภาพ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ร ับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริการส่วนตำบล                     
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 
๑.๑.ที่ตั้งของตำบลเมืองล ี

 ตำบลเมืองลี เป็นตำบลหนึ ่งที ่อยู ่ในอำเภอนาหมื ่น ตั ้งอยู ่ทางทิศตกวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดน่าน   
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตั ้งอยู ่ที ่ ๖6 หมู ่ที ่ ๒ บ้านป่าซาง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น                  
ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 
        - ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลสันทะ             อำเภอนาน้อย             จังหวัดน่าน 
        - ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลปิงหลวง          อำเภอนาหมื่น             จังหวัดน่าน 
        - ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลนาทะนุง          อำเภอนาหมื่น             จังหวัดน่าน 
        - ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลบ้านเวียง          อำเภอร้องกวาง          จังหวัดแพร่ 
 

 

 1.2.ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ ื ้ นท ี ่ ของตำบลเม ื องล ี  ส ่ วนใหญ ่ เป ็นภ ู เขาสล ับซ ับซ ้อน ค ิด เป ็นร ้ อยละ ๙๕.๙๕  

จะมีที ่ราบเฉพาะบริเวณที ่อยู ่อาศัย และพื ้นที ่ เกษตรกรรมบางส ่วน พื ้นที ่ส ่วนใหญ่เป ็นล ักษณะส ูงชัน  
(Steep  Land) ซึ ่งไม่เหมาะกับการเกษตรกรรม ส่วนที ่เหลือเป็นพื ้นที ่ลาด (Slop Land) ซึ ่งมีประมาณ ๓ %        
ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 
 
                                                               / 1.3.ลักษะภูมิอากาศ.......... 
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 1.3.ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน มีความแตกต่างกันของฤดูกาล               
โดยอากาศจะร ้อนอบอ ้าว ในฤด ูร ้ อน และหนาวเย ็น ในฤด ูหนาว โดยได ้ร ับ อิ ทธ ิพลจากลมมรสุ ม                       
ตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชุ ่มชื ้นมาสู ่ภ ูมิภาค ทำให้มีผลตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  
ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาค  
ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 
ทำให้มีสภาพอากาศร้อน 
          นอกจากนี้พ ื ้นที ่ตำบลเม ืองล ี ย ังม ีสภาพภูม ิประเทศโดยรอบ เป ็นหุบเขาและภู เขาส ูงช ันมาก  
ทิวเขาวางตัวในแนวเหนือใต้ ทำให้บริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงที ่แผ่มาจากประเทศจีน  
ในฤดูหนาว ได้อย่างทั่วถึงและเต็มที ่ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ทำให้เสมือนกำแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศ
ตะวันออก รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกต่างกันมาก และยังมีระดับความสูง
เหนือระดับน้ำทะเล จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ในตอนกลางวัน ถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ทำให้อุณหภูมิร้อนมาก 
และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา ทำให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน  

 
1.4.ลักษณะของดิน 
ทรัพยากรดิน 

 ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินภูเขาตามสภาพของพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง ดินตื้นมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  
เนื่องมาจากการกัดกร่อนหรือมีหญ้าคาหรือวัชพืชอื่นๆขึ้นปกคลุมหนาแน่น มักมีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน     
ไม่เหมาะสมต่อการทำเกษตรเท่าที่ควร 

 
 1.5.ลักษณะของแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำตำบลเมืองลี 
  -  แม่น้ำสายหลัก  ๓ สาย   คือ  ๑.แม่น้ำลี   ๒.แม่น้ำอูน   ๓.แม่น้ำแขว่ง 

-  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ฝาย  ๓5  แห่ง 
 

 1.6.ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
          ทรัพยากรป่า    
           ตำบลเมืองลี มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตก หลายแห่ง ดังนี้ 

    -  พ้ืนที่ป่าทั้งหมด   จำนวน      ๓๒,๖๗๖   ไร่ 
    -  พ้ืนที่อยู่อาศัย    จำนวน           ๕๕๐   ไร่ 

          -  พ้ืนที่ทำการเกษตร      จำนวน     ๑๒,๗๗๔   ไร่ 

 1.7.เนื้อที่โดยประมาณ 

ตำบลเมืองลี มีเนื้อที่โดยประมาณ  ๗๕ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๖,๕๐๐ ไร่ 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1.เขตการปกครอง (เต็มพ้ืนที่) จำนวน  7  หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านน้ำอูน 
หมู่ที่  2  บ้านป่าซาง 
หมู่ที่  3  บ้านนาหมอ 
หมู่ที่  4  บ้านนาคา 
หมู่ที่  5  บ้านวังน้ำเย็น 
หมู่ที่  6  บ้านน้ำแขว่ง 
หมู่ที่  7  บ้านนาม่วง 

      2.2.การเลือกตั้ง  
 ตามคำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  1.นายวิชิต   บัตริยะ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
  2.นายมนัส   ถาธิ  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
  3.นายสมศักดิ์   ศรีแก้ว  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
  4.นายวิภูชาญ   ขันคำ  ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม  ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
นางวาสนา  จันอูน  ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.2 
นายเทียบ  ธนภัคพลชัย  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 
นายชลิต  อินทร์ขวาง          ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 
นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.4 
นายประยูร  ใจเปี้ย  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.5 
นายบูรพา  มาละโส  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.5 
นายจำเนียร  มาอ่ิน  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 
นายศิริโชค  นวลแขว่ง  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 
นายเจียมศักดิ์   ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.7 

 ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยระเบียบ/กฎหมาย 
นายวีระ  เขื่อนคำ  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
 
 
 
 
                            / 3.ประชากร........... 
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3.ประชากร 

 3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 

 (ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2560 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีจำนวน ๗ หมู่บ้าน 534 ครัวเรือน   
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 
๑ บ้านน้ำอูน 98 195 ๑67 362 
๒ บ้านป่าซาง 66 112 110 ๒22 
๓ บ้านนาหมอ 93 ๑87 198 ๓85 
๔ บ้านนาคา ๑๐6 194 ๑75 ๓69 
๕ บ้านวังน้ำเย็น 44 83 ๘3 ๑66 
๖ บ้านน้ำแขว่ง 86 177 ๑71 ๓48 
๗ บ้านนาม่วง 41 77 64 141 
 รวม 534 1,025 968 1,993 

(ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2561 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีจำนวน ๗ หมู่บ้าน 514 ครัวเรือน   
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 
๑ บ้านน้ำอูน 91 198 ๑68 366 
๒ บ้านป่าซาง 52 110 110 ๒20 
๓ บ้านนาหมอ ๙8 ๑85 200 ๓85 
๔ บ้านนาคา ๑๐4 199 ๑80 ๓79 
๕ บ้านวังน้ำเย็น 40 78 ๘1 ๑59 
๖ บ้านน้ำแขว่ง 88 174 ๑74 ๓48 
๗ บ้านนาม่วง 41 79 65 144 
 รวม 514 1,023 978 2,001 

     (ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2562 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีจำนวน ๗ หมู่บ้าน 550 ครัวเรือน   
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 
๑ บ้านน้ำอูน 100 201 173 374 
๒ บ้านป่าซาง 66 106 109 215 
๓ บ้านนาหมอ 98 180 196 376 
๔ บ้านนาคา 110 196 181 377 
๕ บ้านวังน้ำเย็น 46 77 82 159 
๖ บ้านน้ำแขว่ง 88 179 178 357 
๗ บ้านนาม่วง 42 77 65 142 
 รวม 550 1,016 984 2,000 

                                                                                           / ข้อมูลตามระบบสถิติ………. 
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(ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2563 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีจำนวน ๗ หมู่บ้าน 555 ครัวเรือน   
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 
๑ บ้านน้ำอูน 103 197 168 365 
๒ บ้านป่าซาง 66 107 108 215 
๓ บ้านนาหมอ 98 176 197 373 
๔ บ้านนาคา 111 195 180 375 
๕ บ้านวังน้ำเย็น 46 74 81 155 
๖ บ้านน้ำแขว่ง 88 174 167 341 
๗ บ้านนาม่วง 43 76 65 141 
 รวม 555 999 966 1,965 

         (ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) พฤษภาคม พ.ศ.2564 
          ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีจำนวน ๗ หมู่บ้าน 557 ครัวเรือน   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด 
๑ บ้านน้ำอูน 103 195 167 362 
๒ บ้านป่าซาง 66 105 106 211 
๓ บ้านนาหมอ 99 177 197 374 
๔ บ้านนาคา 111 197 182 379 
๕ บ้านวังน้ำเย็น 46 74 81 155 
๖ บ้านน้ำแขว่ง 89 170 166 336 
๗ บ้านนาม่วง 43 74 64 138 
 รวม 557 992 963 1,955 

           

      3.2.ช่วงอายุและจำนวนประชากร ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) 

(ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2560 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 1,025 968 1,993 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
-ผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1,025 968 1,993 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
-ผู้ที ่มีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู ้อำนวยการ
ทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0 0 0 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 0 0 0 
 
 
                                       / แยกตามช่วงอายุ ............. 
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 แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)  
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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



๗ 
 

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

100 ปี 
0 0 0 

 

(ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2561 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 1,023 978 2,001 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
-ผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1,023 978 2,001 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
-ผู้ที ่มีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู ้อำนวยการ
ทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0 0 0 

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

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

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

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



๙ 
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
100 ปี 0 0 0 มากกว่า 

100 ปี 
0 0 0 

(ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2562 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 1,016 984 2,000 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
-ผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1,016 984 2,000 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
-ผู้ที ่มีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู ้อำนวยการ
ทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0 0 0 

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

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า1ปี 9 9 18 1 ปี 9 6 15 

2 ปี 6 8 14 3 ปี 2 9 11 
4 ปี 10 8 18 5 ปี 13 14 27 
6 ปี 6 9 15 7 ปี 8 9 17 
8 ปี 8 5 13 9 ปี 7 8 15 

10 ป ี 14 6 20 11 ป ี 7 8 15 
12 ป ี 12 8 20 13 ป ี 7 9 16 
14 ป ี 15 11 26 15 ป ี 12 12 24 
16 ป ี 10 14 24 17 ป ี 9 8 17 
18 ปี  12 16 28 19 ป ี 13 7 20 
20 ป ี 17 14 31 21 ป ี 13 19 32 
22 ป ี 8 12 20 23 ป ี 18 10 28 
24 ป ี 15 22 37 25 ป ี 13 16 29 
26 ปี 16 14 30 27 ป ี 15 13 28 
28 ปี 11 11 22 29 ป ี 24 15 39 
30 ป ี 10 11 21 31 ป ี 14 3 17 
32 ป ี 8 7 15 33 ป ี 10 13 23 
34 ป ี 12 11 23 35 ป ี 15 12 27 
36 ป ี 16 17 33 37 ป ี 15 11 26 
38 ป ี 15 12 27 39 ป ี 22 14 36 
40 ป ี 29 13 42 41 ป ี 23 23 46 
42 ป ี 11 11 22 43 ป ี 15 18 33 
44 ป ี 23 18 41 45 ป ี 22 27 49 
46 ปี  19 23 42 47 ป ี 22 16 38 



๑๐ 
 

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

100 ปี 
0 0 0 

(ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ธันวาคม พ.ศ.2563 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 999 966 1,965 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
-ผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 999 966 1,965 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
-ผู้ที ่มีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู ้อำนวยการ
ทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0 0 0 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 0 0 0 
 



๑๑ 
 

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

น้อยกว่า1ปี 2 3 5 1 ปี 9 12 21 
2 ปี 8 6 14 3 ปี 6 8 14 
4 ปี 2 10 12 5 ปี 10 8 18 
6 ปี 12 14 26 7 ปี 6 9 15 
8 ปี 7 8 15 9 ปี 8 5 13 

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



๑๒ 
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
76 ป ี 2 5 7 77 ป ี 1 7 8 
78 ป ี 5 5 10 79 ป ี 4 3 7 
80 ป ี 5 6 11 81 ป ี 3 4 7 
82 ป ี 1 8 9 83 ป ี 1 0 1 
84 ป ี 0 2 2 85 ป ี 1 3 4 
86 ป ี 2 2 4 87 ป ี 2 1 3 
88 ป ี 0 1 1 89 ป ี 1 2 3 
90 ป ี 1 3 4 91 ป ี 0 3 3 
92 ป ี 3 0 3 93 ป ี 0 0 0 
94 ป ี 0 0 0 95 ป ี 0 0 0 
96 ป ี 0 0 0 97 ป ี 0 0 0 
98 ป ี 0 0 0 99 ป ี 0 0 0 
100 ปี 0 0 0 มากกว่า 

100 ปี 
0 0 0 

         (ข้อมูลตามระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) สิงหาคม พ.ศ.2564 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 991 960 1,951 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
-ผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 991 960 1,951 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
-ผู้ที ่มีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู ้อำนวยการ
ทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

0 0 0 

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

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า1ปี 8 7 15 1 ปี 2 8 10 

2 ปี 11 6 17 3 ปี 5 9 14 
4 ปี 7 7 14 5 ปี 3 11 14 
6 ปี 12 4 16 7 ปี 11 16 27 
8 ปี 6 6 12 9 ปี 6 8 14 

10 ป ี 9 5 14 11 ป ี 9 5 14 
12 ป ี 11 8 19 13 ป ี 13 8 21 
14 ป ี 8 8 16 15 ป ี 8 8 16 
16 ป ี 13 14 27 17 ป ี 9 11 20 
18 ปี  10 14 24 19 ป ี 7 10 17 
20 ป ี 14 12 26 21 ป ี 13 11 24 
22 ป ี 11 12 23 23 ป ี 12 16 28 



๑๓ 
 

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

 
0 0 0 99 ป ี 0 0 0 



๑๔ 
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
100 ปี 0 0 0 มากกว่า 

100 ปี 
0 0 0 

4.สภาพทางสังคม 
     4.๑.การศึกษามีสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลเมืองลี  แบ่งออกเป็นระดับ ปฐมวัย  และประถมศึกษาดังนี้ 

➢ ระดับปฐมวัย  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี 
มีจำนวนเด็กเล็กทั้งหมด    35   คน     

-เพศชาย 15 คน       
   -เพศหญิง 20 คน 

➢ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทั้งหมด  ๓ แห่ง 
-     โรงเรียนอนุบาลเมืองลี มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น      43   คน 
-     โรงเรียนบ้านนาคา    มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น      50   คน 
- โรงเรียนบ้านน้ำอูน       มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น      14   คน 
        รวม    107   คน 

➢ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเมืองลี จำนวน ๑ แห่ง 
➢ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 7   แห่ง 
➢ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลเมืองลี จำนวน ๑   แห่ง 

4.2.การสาธารณสุข 
           ๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเมืองลี              จำนวน   ๑  แห่ง    
    ๒.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                      จำนวน   ๗   แห่ง 
           ๓.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                 จำนวน   4 คน 

           ๔.  อสม.                จำนวน    49 คน 
           ๕. อัตราการมีและใช้ส้วมราด                                      ร้อยละ   ๑๐๐ 
4.3.การอาชญากรรม 

          ๑.  ไทยอาสาป้องกันชาติประจำหมู่บ้าน         จำนวน    ๔      แห่ง 
          ๒.  สถานีตำรวจ/หน่วยบริการประชาชน        จำนวน    ๑      แห่ง 
          ๓.  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       จำนวน    ๑      แห่ง 
          4.  ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยตำบลเมืองลี    จำนวน    1      แห่ง 
 
     4.4.ยาเสพติด 
  -มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ที่ 116/2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด  
           -มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

4.5.การสังคมสงเคราะห์  สถาบันและองค์กรทางศาสนาตำบลเมืองลี   มีวัด   ทั้งสิ้น   3   แห่ง   
         ๑.  วัดน้ำอูน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  (บ้านน้ำอูน)   มีศรัทธาวัดจากหมู่บ้านน้ำอูน และบ้านน้ำแขว่ง 

         ๒.  วัดป่าซาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ (บ้านป่าซาง)  มีศรัทธาวัดจากหมู่บ้านป่าซางและบ้านนาม่วง 
 
                                                / 3.วัดนาคา............... 



๑๕ 
 

         ๓.  วัดนาคา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ (บ้านนาคา)   มีศรัทธาวัดจากหมู่บ้านนาคา บ้านนาหมอและ 
                  บ้านวังน้ำเย็น   
             4. สำนักสงฆ์บ้านวังน้ำเย็น  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  (บ้านวังน้ำเย็น) 
         5. สำนักสงฆ์บ้านน้ำแขว่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  6  (บ้านน้ำแขว่ง) 

 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.๑  การคมนาคม 
       การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอและจังหวัด รวมทั ้งการคมนาคมภายในตำบล                
และหมู่บ้าน มีรายละเอียด  ดังนี้ 
        -  ถนนลาดยาง อบต.เมืองลี สายนาทะนุง – บ้านนาคา ตำบลเมืองลี ถึง อำเภอนาหมื่น ระยะทาง             
๒๕ กิโลเมตร ซึ่งสามารถใช้สัญจรไปยังตำบลอื่นในอำเภอนาหมื่น และจังหวัดน่านได้อย่างสะดวก 
    -  ถนนคอนกรีต สายตำบลเมืองลี ถึง อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ระยะ ๕๕ กิโลเมตร 
        -  ถนนลาดยาง อบต.เมืองลี สายบ้านนาคา – น้ำแขว่ง ระยะทาง ๗.๕๐ กิโลเมตร 
        -  ถนนชนบทในหมู่บ้าน นาหมอ – วังน้ำเย็น ระยะทาง ๔.๐๐ กิโลเมตร 
        -  สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
           ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลูกรังในบางสายที่อยู่ห่างไกล 
        -  ถนนคอนกรีต จำนวน ๔๗  สาย  ระยะทาง  18.30   กิโลเมตร 
        -  ถนนลาดยาง จำนวน ๒ สาย ระยะทาง  ๑๐.๘๐  กิโลเมตร 

5.2  การไฟฟ้า 
   จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   มีจำนวน  ๗  หมู่บ้าน 
   จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า     มีจำนวน  1,951  คน 
5.3  การประปา 
       -  ประปาภูเขา จำนวน  ๘  แห่ง 

5.4  โทรศัพท์ / การโทรคมนาคม 
   -  ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล (ใช้ระบบ TOT)     จำนวน  ๑  เครือข่าย 
   -  โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ AIS DTAC และ  TRUE              จำนวน  3  เครือขา่ย 
       -  ระบบอินเตอร์เน็ตประชารัฐ       จำนวน  1  เครือข่าย 
 

5.5  ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (หน่วยย่อยของไปรษณีย์ อ.นาหมื่น )  จำนวน  ๑ แห่ง   
 

6.ระบบทางเศรษฐกิจ 
6.1.ด้านการเกษตร 

พืชเศรษฐกิจ 
๑. ข้าว 
๒. ข้าวโพด 
๓. มะแข่น (ภาษากลาง เรียกว่า กำจัด) 
๔. ถั่วเหลือง 
๕. มะตาว (ภาษากลาง เรียกว่า ลูกชิด) 
                          / 6.เงาะ................ 



๑๖ 
 

๖. เงาะ 
๗. ลิ้นจี่ 
8. ยางพารา 
9. ทุเรียน 
10. องุ่นไร้เมล็ด 

                11. โกโก้ 
      6.2. ด้านการประมง 
                         - ไม่มี เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะทำการประมงได้ 

 6.3. ด้านการปศุสัตว์ 
         - เลี้ยงสัตว์                                                       ๑๕๑    ครัวเรือน 

       6.4.การบริการ 
หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 
    - ร้านค้าชุมชน                                                 2 แห่ง 
    - ปั๊มน้ำมัน  (ปั๊มหลอด )                                      3  แห่ง 
    - โรงสี                                                          8   แห่ง 
    - ร้านซ่อมรถ                                                   2   แห่ง 
    - ร้านค้า  (ขายของชำ)                                   20   แห่ง 
    - ร้านตัดผม       2      แห่ง 
    - ร้านขายอาหาร                                               6   แห่ง 
    - โรงกลั่นสุราชุมชน                                            3   แห่ง 
    - เขียงหม ู       2   แห่ง 
    - ผลิตบล็อกชุมชน      1   แห่ง 

 6.5.ด้านการท่องเที่ยว 
  เนื่องจากตำบลเมืองลี มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้จึงสมบูรณ์      
ด้วยแหล่งธรรมชาติมากมาย เช่น น้ำตก ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้านท่องเที่ยวของตำบลเมอืงลี        
มีมากมายหลายประเภท และมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาต่อไป โดยทรัพยากรด้านท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถสรุปได้
ดังนี้       
  ๑. น้ำตกตาดหมอก อยู ่อาณาเขตบ้านน้ำอูนหมู ่ที ่ ๑ ห่างจากตัวหมู ่บ้านน้ำอูน  ประมาณ   
๒ กิโลเมตร น้ำตกสูงประมาณ ๕๐ เมตร น้ำตกลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆบริเวณน้ำตกมีป่าไม้ทึบทำให้เกิด
หมอกปกคลุมตลอดปี เป็นที ่มาของชื ่อน้ำตกตาดหมอกเมื ่อขึ ้นไปยังชั ้นสูงสุดสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์                   
ของตำบลเมืองลี และตำบลปิงหลวงโดยทั่วถึง 
  ๒. น้ำตกวังเขียว อยู่อาณาเขตบ้านน้ำอูน หมู่ที่ ๑ อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกตาดหมอกลักษณะเป็น
บริเวณกว้างมีห ินขนาดใหญ่เป็นหน้าผา น้ำตกไหลผ่านซอกหินแคบๆ น้ำมีความลึกประมาณ ๓ เมตร   
มีหน้าผาสำหรับกระโดดน้ำเล่น 
  ๓. น้ำตกวังมน อยู ่อาณาเขตบ้านน้ำอูนหมู ่ที่  ๑ ถัดจากน้ำตกวังเขียวไปอีก ๒๐๐ เมตร   
มีบริเวณกว้างขวาง และร่มรื่น 
  ๔. น้ำตกนางกวัก ระยะทางอยู่ห่างจากหมู่บ้านนาหมอ หมู่ที่ ๓ ประมาณ ๑ กิโลเมตร มีลักษณะ
น้ำตกเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันลงมาสูงประมาณ ๓๐ เมตร ไหลจากลำห้วยนางกวักตกลงมากระทบดาดหินเบื้องล่าง             
ทำให้เกิดทัศนีย์ภาพที่สวยงาม สามารถเดินทางเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างสะดวก   
 
                                          / 5.น้ำตกวังพระง่าง............... 



๑๗ 
 

          ๕. น้ำตกวังพระง่าง อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที ่ ๕ อยู่ห่างจาก อบต.เมืองลี ประมาณ               
๘ กิโลเมตร ซึ ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลี มีน้ำตกจากหน้าผาจำนวนหลายชั ้น เป็นเขตอนุรักษ์สงวนพันธุ ์ปลา                     
ของหมู่บ้านวังน้ำเย็น  มีป่าอุดมสมบูรณ์  ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนลักษณะน้ำตกเป็นแอ่งน้ำกว้าง  
สามารถเล่นน้ำได้  มีปลาหลายชนิด  
  ๖. น้ำตกวังปากประตู อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ำเย็นหมู่ที ่ ๕ น้ำตกมีหลายชั้นและเป็นบริเวณ 
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหายาก น้ำใสสามารถมองเห็นตัวปลา 
  ๗. น้ำตกวังน้ำฮาก อยู ่อาณาเขตบ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ ๕ สภาพพื้นป่าอุดมสมบูรณ์น้ำตกสูง
ประมาณ ๖๐ เมตร ทิวทัศน์สวยงาม 
  ๘. น้ำตกลีขวาง ทางแยกก่อนถึงน้ำตกวังปากประตู ๑.๕ เมตร น้ำตกสูงและมีหลายชั้น                    
มีโขดหินใหญ่เป็นผาสูงชัน เป็นแหล่งอาศัยของปลาหายาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  ๙. น้ำตกเมืองลี แยกก่อนถึงน้ำตกลีขวาง  ๓๐๐  เมตร  สภาพป่าอุดมสมบูรณ์อากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งวัน น้ำตกสูงประมาณ  ๑๐๐  เมตร  เหมาะต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  ๑๐. น้ำตกน้ำทวาย อยู ่อาณาเขตบ้านนาหมอหมู ่ท ี ่  ๓ อยู ่ห ่างจากบ้านนาหมอประมาณ              
๑,๐๐๐ เมตร สภาพน้ำตกสวยงามมากมีหลายชั้น เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์             
  ๑๑. น้ำตกน้ำแขว่ง อยู ่อาณาเขตบ้านน้ำแขว่ง ห่างจากหมู ่บ ้านประมาณ ๑ ,๒๐๐ เมตร          
สภาพน้ำตกมีหลายชั้นสวยงามมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          

6.6.ด้านการอุตสาหกรรม 

    - อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ๑๘     ครัวเรือน 
6.7.ด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

          - มีการรวมกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 
6.8.แรงงาน 

          - รับจ้างด้านเกษตรกรรม 
          - รับจ้าง/รับเหมาก่อสร้าง 

 

          สรุปด้านการประกอบอาชีพ    
 

ในเขตตำบลเมืองลี  ประชากรบางรายประกอบอาชีพที่หลากหลาย แยกได้ดังนี้ 
1. ทำสวน  ทำไร่  ทำนา   
2. เลี้ยงสัตว์                                    

    3.  รับจ้าง     
    4.  ค้าขาย                                                        
    5.  รับราชการ                                             

 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1.การนับถือศาสนา 
               ศาสนาพุทธ 

 

 
                                    / 7.2.ประเพณีและงานประจำปี........... 



๑๘ 
 

7.2.ประเพณีและงานประจำปี 
              -  ประเพณีสืบชะตาข้าว 
                 -  ประเพณีสักการะศักดิ์สิทธิตำบลเมืองลี 
              -  ประเพณีสักการะพระธาตุผาช้าง  
            -  ประเพณีสักการะพระธาตุเมืองลีศรีน้ำอูน 
                -  ประเพณีพิธีไหว้สาพระธาตุนาคายี่เป็ง 
             -  การจัดงานประจำปี งานของดีตำบลเมืองลี 
                 -  การจัดการแห่เทียนจำนำพรรษา 

7.3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  -  การสืบค้นประวัติตำบลเมืองลี 
  -  การส่งเสริมการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน 
  -  การสืบสานพิธีตานสลากภัตร 
  -  การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และสืบสานพิธีกรรมพ้ืนบ้าน 
  -  การถ่ายทอดความรู้และสืบสานตำรายาสมุนไพรพื้นบ้าน 
  -  การส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมตำบลเมืองลี 
 

7.4.สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ตำบลเมืองลี มีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ มะแข่น  (มะแขว่น) ซึ่งรู้จักกันดี
ทั่วไปว่ามีรสชาติดีที่สุดและมีกลิ่นหอมที่สุดในจังหวัดน่าน ทั้งนี้สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของตำบลเมืองลี
เอื้อต่อผลผลิตมะแข่นที่ได้รับต่อปี ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนเพาะปลูกและขยายพันธุ์ให้มากขึ้นก็จะกลายเป็น               
พืชเศรษฐกิจของตำบลต่อไป 

 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
      8.1.แหล่งน้ำธรรมชาติ 

- แม่น้ำสายหลัก   ๓    สาย    คือ   ๑. แม่น้ำลี    ๒.แม่น้ำอูน    ๓. แม่น้ำแขว่ง 
- ลำห้วย  ลำน้ำ   ๒๘  สาย    คือ 

1. ลำน้ำอูน   ๑๑.   ลำห้วยค้างคาว              ๒๑.   ลำห้วยแก้ว 
2. แม่น้ำแขว่ง  ๑๒.   ลำห้วยม่วงคำ                ๒๒.   ลำห้วยหาน 
3. ห้วยบ้านกลาง               ๑๓.   ลำห้วยบอกเมี้ยง             ๒๓.   ลำห้วยเสือ 
4. ห้วยกำแพ้ง                   ๑๔.   ลำห้วยเสี้ยว                 ๒๔.   ลำห้วยน่าน 
5. แม่น้ำลี                        ๑๕.   ลำห้วยกันทะ               ๒๕.   ลำห้วยน่านน้อย 
6. ลำน้ำทวาย                   ๑๖.   ลำห้วยนกก๊ก                ๒๖.   ลำห้วยป่าคา 
7. ลำห้วยทรายขาว            ๑๗.   ลำห้วยต้นต้อง               ๒๗.   ลำห้วยเป๋ย 
8. ลำน้ำลีขวาง                  ๑๘.   ลำห้วยช้างร้อง              ๒๘.   ห้วยช้างตาย 
9. ลำห้วยหวายห้าน            ๑๙.   ลำห้วยบ้านห่าง                
10. ลำห้วยตาดหมอก            ๒๐.   ลำห้วยเก้าไฮ 

 
 
 
                                     / แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น............. 



๑๙ 
 

-   แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน  (ฝาย ๓๕  แห่ง) 
     ๑. ฝายน้ำอูนเหนือ         ๒. ฝายน้ำอูนกลาง     ๓. ฝายลุ่มวัด          ๔.  ฝายห้วยหมาก 
     ๕. ฝายนาน้อย (ไม)้        ๖. ฝายป่าหก (ไม)้      ๗. ฝายนาม่วง         ๘.  ฝายป่าซาง 
     ๙. ฝายนาเคียน           ๑๐. ฝายปู่หนานก๋า     ๑๑. ฝายนาหมอ     ๑๒. ฝายผาช้าง 
     ๑๓. ฝายทุ่งเพิง            ๑๔. ฝายหัวทุ่ง          ๑๕. ฝายน้ำทวาย    ๑๖. ฝายนาพริก 
     ๑๗. ฝายนาตาล           ๑๘. ฝายนาคา           ๑๙. ฝายบ้านโฮง    ๒๐. ฝายห้วยห้าน 
     ๒๑. ฝายลุงตาคำ          ๒๒. ฝายลุงสม          ๒๓. ฝายปู่แดง        ๒๔. ฝายหัวต่ง 
     ๒๕. ฝายสงค์               ๒๖. ฝายสามสบ        ๒๗. ฝายป่าไผ่        ๒๘. ฝายทุ่งน่าน       
     ๒๙. ฝายปู่ฮ่อน            ๓๐. ฝายหล่ายหน้า     ๓๑. ฝายมณีวรรณ   ๓๒. ฝายวังฝาย               

    ๓๓. ฝายตลิ่งชัน           ๓๔. ฝายท่าควาย       ๓๕. ฝายห้วยห้าน 

  -  บ่อน้ำตื้น จำนวน  ๑๒ แห่ง            
  -  บ่อบาดาล จำนวน   ๓ แห่ง 
  -  บ่อโยก จำนวน   ๓ แห่ง 
  -  ถังเก็บน้ำขนาด  ๒x๒  ม. จำนวน      ๖๒ ถัง  
  -  ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๕  จำนวน    ๑09 ถัง   
  -  ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๓๓  จำนวน        ๖ ถัง 

8.2.ป่าไม้ 
ตำบลเมืองลีมีพื้นที่ ป่าไม้ จำแนกพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทำการเกษตร ได้ดังนี้  
 -  พ้ืนที่ป่าทั้งหมด    จำนวน      ๓๒,๖๗๖   ไร่ 
 -  พ้ืนที่อยู่อาศัย    จำนวน           ๕๕๐   ไร่ 

       -  พ้ืนที่ทำการเกษตร     จำนวน      ๑๒,๗๗๔   ไร่ 
8.3.ภูเขา 

 ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นแนวทิวเขาอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน 
 ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ เป็นแนวทิวเขาส ูงช ัน เร ียกว่า ดอยแม้ว กั ้นระหว่าง ตำบลเมืองลี                   
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กับ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 
     8.4.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
 ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 หมู่ที่ ๑ มีพ้ืนที่  ๒,๕๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๒ มีพ้ืนที่  ๓,๐๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๓ มีพ้ืนที่  ๓,๐๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๔ มีพ้ืนที่  ๒,๕๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๕ มีพ้ืนที่  ๑,๒๓๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๖ มีพ้ืนที่  ๒,๕๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๗ มีพ้ืนที่  ๒,๐๐๐  ไร่ 
                       / ข้อมูลด้านการเกษตร.............. 



๒๐ 
 

 
ข้อมูลด้านการเกษตร 

 หมู่ที่ ๑ ประเภททำการเกษตร (ทำนา) ๘๑  ครัวเรือน  จำนวน ๒๑๑.๒  ไร่   
  ประเภททำการเกษตร (ทำสวน) เงาะ   ๒  ครัวเรือน ๕   ไร่   
  ประเภททำการเกษตร (ทำไร่) ข้าวโพด  79  ครัวเรือน ๑,๐๐๐ ไร่ 

หมู่ที่ ๒ ประเภททำการเกษตร (ทำนา) ๓๕  ครัวเรือน จำนวน ๗๐ ไร่   
  ประเภททำการเกษตร (ทำสวน) เงาะ  ๓  ครัวเรือน ๑๕  ไร่  
                                                     ยางพารา  ๘  ครัวเรือน ๔๐   ไร่ 
  ประเภททำการเกษตร (ทำไร่)  ข้าวโพด  ๓๐  ครัวเรือน ๒๐๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๓ ประเภททำการเกษตร (ทำนา) ๔๗  ครัวเรือน จำนวน ๒๐๐  ไร่   
  ประเภททำการเกษตร (ทำไร่) ข้าวโพด  ๕๓  ครัวเรือน ๙๓๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๔ ประเภททำการเกษตร (ทำนา) ๕๕  ครัวเรือน จำนวน ๒๕๐  ไร่   
  ประเภททำการเกษตร (ทำไร่) ข้าวโพด  ๑๐  ครัวเรือน ๑๕๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๕ ประเภททำการเกษตร (ทำนา) ๓๕  ครัวเรือน จำนวน ๑๖๐   ไร่   
  ประเภททำการเกษตร (ทำสวน) เงาะ  ๑๔  ครัวเรือน ๑๓   ไร่  
  ประเภททำการเกษตร (ทำไร่)  ข้าวโพด  ๓๖  ครัวเรือน ๒๘๐  ไร่ 
 หมู่ที่ ๖ ประเภททำการเกษตร (ทำนา) ๔๑  ครัวเรือน จำนวน ๒๖๐   ไร่   
  ประเภททำการเกษตร (ทำสวน) เงาะ  ๖  ครัวเรือน ๔   ไร่  
                                              ยางพารา  ๒๐  ครัวเรือน ๒๕๐  ไร่ 
  ประเภททำการเกษตร (ทำไร่)  ข้าวโพด  ๗๐  ครัวเรือน ๗๕๐  ไร่  
 หมู่ที่ ๗ ประเภททำการเกษตร (ทำนา) ๓๖  ครัวเรือน จำนวน ๒๓๘   ไร่   
  ประเภททำการเกษตร (ทำไร่)  ข้าวโพด  ๑๘  ครัวเรือน ๒๕๐  ไร่ 
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 หมู่ที่ ๑  ปริมาณน้ำฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ห้วย/ลำธาร ไม่เพียงพอ  ร้อยละของครัวเรือนที่ถึง  ๘๐% 
  แหล่งน้ำมนุษย์สร้าง  อ่างเก็บน้ำ ไม่เพียงพอ        ๘๐% 
 หมู่ที่ ๒  ปริมาณน้ำฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ห้วย/ลำธาร ไม่เพียงพอ     

แหล่งน้ำมนุษย์สร้าง  ฝาย  ไม่เพียงพอ  ไม่ทั่วถึง   
 หมู่ที่ ๓  ปริมาณน้ำฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ห้วย/ลำธาร ไม่เพียงพอ        ๔๗%    
  แหล่งน้ำมนุษย์สร้าง  ฝาย  ไม่เพียงพอ         ๔๗% 

หมู่ที่ ๔  ปริมาณน้ำฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  แม่น้ำ  เพียงพอ   
              / ห้วย/ลำธาร............... 



๒๑ 
 

   ห้วย/ลำธาร ไม่เพียงพอ 
   หนอง/บึง  ไม่เพียงพอ 

      แหล่งน้ำมนุษย์สร้าง      อ่าง  เพียงพอ 
     สระน้ำ ไม่เพียงพอ 
     ฝาย   ไม่เพียงพอ  
 

 หมู่ที่ ๕  ปริมาณน้ำฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ   แม่น้ำ เพียงพอ  ร้อยละของครัวเรือนที่ถึง  ๓๗%   
        ห้วย/ลำธาร เพียงพอ  ร้อยละของครัวเรือนที่ถึง  ๓๗%   

    น้ำตก เพียงพอ  ร้อยละของครัวเรือนที่ถึง  ๓๗%  
แหล่งน้ำมนุษย์สร้าง  ฝาย  ไม่เพียงพอ  ไม่ทั่วถึง     

 หมู่ที่ ๖  ปริมาณน้ำฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ   แม่น้ำ เพียงพอ   ทั่วถึง 
        ห้วย/ลำธาร ไม่เพียงพอ   ไม่ทั่วถึง   ๗๐%   

แหล่งน้ำมนุษย์สร้าง  ฝาย  ไม่เพียงพอ  ไม่ทั่วถึง    ๕๐% 
       สระน้ำ ไม่เพียงพอ  ไม่ทั่วถึง    ๘๐% 

 หมู่ที่ ๗  ปริมาณน้ำฝน    ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ   ห้วย/ลำธาร ไม่เพียงพอ   ไม่ทั่วถึง   ๑๐%   

    แม่น้ำ ไม่เพียงพอ   ไม่ทั่วถึง   ๒๐% 
แหล่งน้ำมนุษย์สร้าง  อ่างเก็บน้ำ  ไม่เพียงพอ  

         ฝาย  ไม่เพียงพอ  
       สระน้ำ ไม่เพียงพอ  

ข้อมูลแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค) 
 หมู่ที่ ๑  ประปาหมู่บ้าน   ทั่วถึง  ประชาชน 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณการใช้น้ำ 
  สรุป  ปริมาณน้ำเพียงพอ 
 หมู่ที่  ๒ บ่อบาดาลสาธารณะ  ไม่เพียงพอ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ 
  สรุป      ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 

หมู่ที่ ๓  บ่อบาดาลสาธารณะ  ไม่เพียงพอ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง  ๕% 
  ประปาหมู่บ้าน   ไม่เพียงพอ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง  ๙๑% 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง  ๙๑% 

หมู่ที่ ๔ บ่อบาดาลสาธารณะ  ไม่เพียงพอ  
  บ่อน้ำตื้น   ไม่เพียงพอ 
  ประปาหมู่บ้าน   ไม่เพียงพอ 
                                                  / หมู่ที่ 5............... 



๒๒ 
 

 หมู่ที่ ๕ บ่อบาดาล   เพียงพอ 
  ประปาหมู่บ้าน   เพียงพอ  
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  เพียงพอ 
 หมู่ที่ ๖  บ่อบาดาล   ไม่เพียงพอ 
  ประปาหมู่บ้าน   เพียงพอ  ทั่วถึง 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ 
 หมู่ที่ ๗ บ่อบาดาล   ไม่เพียงพอ 
  ประปาหมู่บ้าน   ไม่เพียงพอ   
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ไม่เพียงพอ 

9.อื่นๆ 
 องค์กรชาวบ้าน 
   (๑)  กลุ่มฮักเมืองลี       

๑. นายสุจีนต์    ฐานะ ประธานกลุ่มฮักเมืองลี 
๒. นายสำราญ   ถาลี รองประธานกรรมการ 
๓. นายสง่า  จินะแปง เหรัญญิก 
๔. นายสังวาล  คำถา เลขานุการ 
๕. นายอำนวย  ปัญสุภารักษ์ กรรมการ 
๖. นายสหรัฐ  ปิงจันทร์ดี กรรมการ 
๗. นายจำนง   คำฤทธิ์ กรรมการ 
๘. นายวิชิต   บัตริยะ กรรมการ 
๙. นายสมศักดิ์   ศรีแก้ว กรรมการ 
๑๐. นายประทวน   นันยะ กรรมการ 
๑๑. นายสมบูรณ์   สุทธิ กรรมการ 
๑๒. นายนิวัฒน์     จ๊ะโม่ง กรรมการ 

   (๒)  กลุ่มแม่บ้านตำบลเมืองลี 
  -  นางเรียบ   ศรีแก้ว        ผู้นำสตรีตำบลเมืองลี 
  -  นางบัวลอย ทะแขว่ง            ประธานแม่บ้านน้ำอูน  หมู่ที่  ๑ 
  -  นางสังวาลย์    ดอนดง            ประธานแม่บ้านป่าซาง    หมู่ที่  2 
  -  นางพิมลดา    เรือนของ           ประธานแม่บ้านนาหมอ  หมู่ที่  3 
  -  นางบุญนำ    ปองนันท์            ประธานแม่บ้านนาคา        หมู่ที่  ๔ 
  -  นางวาสนา    ถาลี             ประธานแม่บ้านวังน้ำเย็น   หมู่ที่  ๕ 
  -  นางศรีแพร    แก้วตัน             ประธานแม่บ้านน้ำแขว่ง  หมู่ที่  ๖ 
  -  นางมาลา    ปันต ิ            ประธานแม่บ้านนาม่วง    หมู่ที่  ๗ 
 
 
 
 
 
 
                             / (3) ประธานประชาคม............. 



๒๓ 
 

  (๓)  ประธานประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน 
  -  นายจำนง    คำฤทธิ์    ประธานประชาคมตำบลเมืองลี 
                -  นายสุขสันต์   ฐานะ   ประธานประชาคมบ้านน้ำอูน  หมู่ที่  1 
  -  นายวริทธรณ์    จินะแปง          ประธานประชาคมบ้านป่าซาง   หมู่ที่  ๒ 
  -  นายคุ้ม     ธิมา        ประธานประชาคมบ้านนาหมอ   หมู่ที่  ๓ 
  -  นายสำราญ     ถาลี    ประธานประชาคมบ้านวังน้ำเย็น   หมู่ที่  ๕ 
  -  นายสังวาลย์     คำถา    ประธานประชาคมบ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่  ๖ 
  -  นายภานุวัฒน์     ตันธนวรกุล  ประธานประชาคมบ้านนาม่วง   หมู่ที่  ๗ 
 
   (๔)   ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองลี 
  1.ร.ท.สุริยา  ระงับพิษ   ประธานผู้สูงอายุ 
  2.นายถนอม  ปาสมุทร   รองประธาน 
  3.นายอุดม  มาอ่ิน   รองประธาน   
  4.นายบุญยล  ผัดโน   เลขานุการ 
  5.นางจันทร์เป็ง  มาละโส   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  6.นางอุทลั่น  จรัญบูรณาพันธุ์  เหรัญญิก 
  7.นางไลวัลย์  ใจหลวงคำ   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
  8.นางลำดวน  ขันเนตร   ปฏิคม 
  9.นางเมา  กันอึ่ง    ผู้ช่วยปฏิคม 
  10.นายพยงค์  จินะแปง   กรรมการ/นันทนาการ 
  11.นายวินัย  มาอ่ิน   กรรมการ/นันทนาการ 
  12.นายประจาม  ปัญญาเปี้ยว  กรรมการ/นันทนาการ 
  13.นางแสงหล้า  ต๊ะมาแก้ว  กรรมการ 
  14.นายเดช  มาแก้ว   กรรมการ 
 
    (๕)  สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี 
  1.นางสาววิลาสินี  ศรีแก้ว  ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี 
  2.นางสาวณัฐณิชา  ฐานะ   รองประธานฯ 
  3.นางสาวณัฏฐณิชา  โชติมุข  รองประธานฯ 
  4.นางสาวอัมพวรรณ  ฐานะ  เหรัญญิก 
  5.นางสาวชลนิภา  ตันแสน  คณะบริหารสภา 
  6.นางสาววรัญญา  แก้วตัน  คณะบริหารสภา 
  7.นางสาวพัสตราภรณ์  ทะโน  คณะบริหารสภา 
  8.นางสาวบัณฑิตา  ธิดา   คณะบริหารสภา 
  9.นางสาวนันทิกานต์  ยานะน้อง  คณะบริหารสภา  
  10.นายพิเชษฐ์  เขื่อนชนะ  คณะบริหารสภา 
  11.นายสิรภพ  กันเจริญ   คณะบริหารสภา 
  12.นายธีรวัฒน์  สุทธิ   คณะบริหารสภา 
  13.นายธนาธิป  กันธรรม   คณะบริหารสภา 
  14.นายธนาธิป  วิเศษสุข   คณะบริหารสภา 
                                        / 15.นางสาวณัฐธินันท์........... 



๒๔ 
 

  15.นางสาวณัฐธินันท์  จันทคัด  คณะบริหารสภา 
  16.นางสาวจินตนา  จันอูน  คณะบริหารสภา 
  17.นางสาวอริสา  แก้วธรรม  คณะบริหารสภา 
  18.เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สุทินันท์  คณะบริหารสภา 
  19.เด็กชายธีรวิทย์  สุทธิ   คณะบริหารสภา 
  20.นายศุภวิชญ์  ปันเสาร์   คณะบริหารสภา 
  21.นางสาวสาวิตรี  มาแดง  คณะบริหารสภา 
   

 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี 
-  นายจำนง     คำฤทธิ์    กำนันตำบลเมืองลี 

  -  นายสุขสันต์   ฐานะ                ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน   หมู่ที่  1 
  -  นายวริทธรณ์    จินะแปง          ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง   หมู่ที่  ๒ 
  -  นายคุ้ม     ธิมา        ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ   หมู่ที่  ๓ 
  -  นายสำราญ     ถาลี    ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น   หมู่ที่  ๕ 
  -  นายสังวาลย์     คำถา    ผู้ใหญ่บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่  ๖ 
  -  นายภานุวัฒน์      ตันธนวรกุล  ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง   หมู่ที่  ๗ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
       ๑.การรวมกลุ่มของประชาชน 
  จำนวนกลุ่มทุกประเภท     ๒๑  กลุ่ม 
  แยกประเภทกลุ่ม 
   -  กลุ่มอาชีพ                               ๑๓  กลุ่ม 
   -  กลุ่มออมทรัพย์                                 ๘  กลุ่ม 

  กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
   - ร้านค้าชุมชน      จำนวน       1 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      10    คน 
   - กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้    จำนวน       ๒ กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด    ๓๙๘    คน 

- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า        จำนวน       ๕ กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      ๖๐    คน 
   - กลุ่มเลี้ยงสัตว์             จำนวน       ๕ กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด    ๕๒๒    คน 

- กลุ่มเลี้ยงกระบือ        จำนวน       ๖ กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      ๘๑    คน     
- กลุ่มเลี้ยงสุกร             จำนวน       2 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      51    คน 
- กลุ่มเลี้ยงไก่                จำนวน       ๒ กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด    ๑๓๑    คน 
- กลุ่มเลี้ยงเป็ด             จำนวน       ๓ กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      ๓๙    คน 
- กลุ่มเลี้ยงปลา             จำนวน       3 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      79    คน 
- กองทุนปุ๋ย   จำนวน      3 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      22    คน 
- กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  จำนวน      1 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      16    คน 
- กลุ่มจักสาน   จำนวน      1 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      20    คน 
- กลุม่ผลิตข้าวกล้อง  จำนวน      1 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      22    คน 
- กลุม่ผลิตอิฐบล็อก  จำนวน      1 กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด      20    คน 

 
 
                                            / กลุ่มพัฒนาสังคม............ 
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  กลุ่มพัฒนาสังคม 
   - กลุ่มแม่บ้าน         จำนวน       ๗ กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด     ๓๖๗   คน 
   - กลุ่ม  อสม.                จำนวน       ๗ กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด     671   คน 
   - ชมรมผู้สูงอายุ             จำนวน       ๗ กลุ่ม     สมาชิกท้ังหมด     ๑๑๓    คน 
   - หมู่บ้าน  อพป.          จำนวน       ๔ หมู่บ้าน         

    ศักยภาพในตำบล  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   ประกอบด้วย  ๔ ส่วนราชการ 
 ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ให้บริการรับ – ส่งหนังสือ รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
งานประชุมฯงานกิจการสภาฯ งานควบคุมภายใน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน
ส่งเสริมการเกษตร งานทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
งานการเจ้าหน้าที่ และงานราชการทั่วไป 
 ๒. ส่วนการคลัง มีหน้าที ่ ให้บริการ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  จ ัดทำแผนที ่ภาษี                         
และทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดซื้อจัดจ้าง  และงานพัสดุ งานการเงินและบัญชี 
 ๓. ส่วนโยธา มีหน้าที่ ให้บริการตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเท้า งานจราจร งานไฟฟ้า
และสาธารณูปโภค งานสำรวจแหล่งน้ำ และถนน งานเขียนแบบการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการควบคุมการก่อสร้าง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๔. ส่วนการศึกษา  มีหน้าที่ ให้บริการด้านการศึกษา การวางแผนด้านการศึกษา การสนับสนุนสถานศึกษา
ในพื้นที่ตรวจสอบควบคุมดูแลศูนย์เด็กเล็กภายในตำบล งานอบรมเยาวชน งานประเพณี งานศิลปะวัฒนธรรม            
งานกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ        

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๑. จำนวนบุคลากร 

ตำแหน่ง  ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             12    คน 
ตำแหน่ง  ในส่วนการคลัง                                     6    คน 
ตำแหน่ง  ในส่วนโยธา                                                             6    คน 
ตำแหน่ง  ในส่วนการศึกษาฯ           8    คน 
รวม                           32    คน 
หมายเหตุ : ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 14 คน ข้าราชการครู 3 คน พนักงานจ้าง 15 คน 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ปริญญาโท          6     คน 

   ปริญญาตรี                        24     คน 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                                     2     คน 

 

 

 

 

 

 

                                         / สว่นที่ 2............... 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

         ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ         
และเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั ้งการปรับโครงสร ้าง            
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการ          
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้ นตอน       
ของแผนฯ อย่างกว ้างขวางและต่อเน ื ่องเพื ่อร ่วมกันกำหนดวิส ัยทัศน ์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ                         
รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศ
ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน    
เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทย       
ให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม      
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภค           
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
                           ดว้ยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิ ปไตย     
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู ่การบริหารประเทศที่ต่อเนื ่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง           
และสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั ่นคงในชีวิต และความปลอดภัยในทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อมมีความมั ่นคงของอาหาร                
พลังงาน และน้ำ 
  ความมั่งคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถ
สร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและประชาชนทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  อนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2580 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่ เศรษฐกิจ และ
สังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมไทยที่
เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ระบบเศรษฐกิจมี
ความเป็นชาติการค้า บนฐานการขยายตัวของอุสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริหาร
คุณภาพ การค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และคนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่สามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ                
ซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที ่จะพัฒนาคุณภาพชีว ิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว                          
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั ่นคง เสมอภาค  และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้                            
ในระบบเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 
                                 / 1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง............. 
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1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
      เป้าหมาย 
        1.ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
      2.ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุข 
 3.บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 4.การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
          แนวทางการดำเนินการ 
     1.การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั ่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ           
ที่มิใช่ภาครัฐ 
        2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
         3.การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 4.การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
 5.การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์ร่วม 

 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       เป้าหมาย 
 1.ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 2.ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
         แนวทางการดำเนินการ 
 1.การเกษตรสร้างมูลค่า 
 2.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 3.โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 4.สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 5.พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
                       / 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ............. 
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 
เป้าหมาย 
 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2.สังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
แนวทางการดำเนินการ 
1.การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2.การสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
3.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพวะท่ีดี 
5.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6.การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
7.การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
      เป้าหมาย 
 1.สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 2.กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาพส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 3.เพ่ืมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคม
คุณภาพ 
 แนวทางการดำเนินการ 
 1.ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 3.การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 4.เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
 
5.ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
 1.อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 2.ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ 
 3.ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 
 4.ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
      แนวทางการดำเนินการ 
 1.สังคมเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืน 
 2.สังคมเศรษฐกิจภาคทะเลที่ยั่งยืน 
 3.สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 4.พ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                         / 5.พัฒนาความม่ันคงน้ำ........ 



๒๙ 
 

 5.พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6.ยกระดับกระบวนทัศน์ 
 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
      เป้าหมาย 
 1.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2.ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3.ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 แนวทางการดำเนินการ 
       1.มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 3.ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ 
 4.บริหารงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 5.มีความทันสมัย 
 6.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
 7.กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและมีความเสมอภาค 
 8.มีกฎหมายที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
 

1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 
    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และคณะรัฐมนตรีลงมติในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ให้
สภาพัฒนาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาปรับปรุงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ให้เป็นปัจจุบ ันและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม                        
ท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงไป รวมทั ้งสอดร ับกับแนวทางของย ุทธศาสตร ์ชาต ิ แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติ                            
และแผนการปฏิรูปประเทศ มากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มหมุดหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วม              
ของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน                  
ทุกภาคส่วน ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561 มาตรา 15  
           ในการนี ้ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ.2566 -2570)            
มีเป้าประสงค์ที่จะ “พลิกโฉมประเทศไทย เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมีรายละเอียดของ
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ดังนี้ 
  ความผันผวนจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ร่วมกับผลกระทบ
และปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงหลากหลายประการสำหรับ
ประเทศไทย การสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสและลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเร่งรัดแก้ไขข้อจำกัดและความเปราะบางของประเทศที่มีอยู่ เดิม 
พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในหลากหลายมิติเพื่อให้สามารถขับเคลื่อน            
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ต้องการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
                 / การวางกรอบทิศทาง..................... 



๓๐ 
 

            การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีจุดประสงค์ที่จะ
พลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเปลี ่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง 
นโยบาย และกลไก เพ่ือปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่างๆ ของประเทศให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบท
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคสว่น
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และรั กษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทั้งนี ้ การขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดผลลัพธ์ในการพลิกโฉมประเทศไทยในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายหลักเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า            
สังคมเดินหน้าอย่างยั ่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” ด้วยการใช้องค์ความรู ้ ความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุก
มิติ โดย “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” มีองค์ประกอบสำคัญท่ีต้องดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ (1) 
เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ (4) 
ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบได้กำหนด “หมุดหมาย” ที่ประเทศไทยควรบรรลุในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ดังนี้ 
            1.1.เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
พร้อมกับการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่า งมีประสิทธิภาพ โดยการปรับ
ทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความสำคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคตหาก
ไม่มีการปรับตัว และส่งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบด้วย 
6 หมุดหมาย ได้แก่  
   หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั ้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง              
เพื่อมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีมูลค่าสูง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ตลอดจนกระบวนการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านผลิตภาพ ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต รวมถึงลดก ารพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน เพ่ือพลิก
ฟ้ืนรูปแบบการท่องเที่ยวไทยจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าต่ำที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากและส่งผลให้
เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว สู่งการท่องเที่ยวที่ใช้จุดเด่นและความสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่า 
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติได้รับ               
การฟ้ืนฟู อันเป็นการมุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
   หมุดหมายที ่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน เพื ่อปรับนิเวศ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน             
ของประเทศและเพิ ่มการจ้างงานในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากา ศและ               
ก๊าชเรือนกระจกในระยะยาว 
   หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการด้านสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแกร่งและ           
มีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงต่อเนื่องภาคการผลิตที่หลากหลาย ให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต 
   หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ สำคัญ
ของภูมิภาค โดยเพิ ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื ้นฐานและการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสต ิกส์                       
ของประเทศไทยให้สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อภายในอาเซียน รวมทั้งพัฒนาความพร้อม 
 
                            / ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก.......... 



๓๑ 
 

                      ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์
จากการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain : GVCs) ของไทย แนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค       
และการพัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
                   หมุดหมายที ่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล ็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจ ิทัล                   
ของอาเซียนโดยพัฒนาต่อยอดจากการเป็นฐานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมสู่การเป็นฐานการผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการด้านดิจิทัล อาทิ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับ
ผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม และเก้ือหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ในทุกภาคส่วน 
                  1.2.สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) เพื ่อให้ทุกกลุ ่มคน              
ในประเทศมีโอกาสเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
เสมอภาค  และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลงในทุกมิติ โดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัล
แพลตฟอร์มเป็นเครื ่องมือสำคัญในการส่งเสริมการแข่งขันที ่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ                 
ในเชิงธุรกิจส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพในเมืองหลักและท้องถิ่น
ต่างจังหวัด เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำในเชิงพื ้นที ่ ตลอดจนการช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสอย่างตรงกับปัญหาและ                
ความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้และการจัดการคุ้มครองทางสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อเพิ ่มพลวัตการเลื ่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Mobility) 
ประกอบไปด้วย 3 หมุดหมาย ได้แก่ 
                   หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันโดยเพ่ิมโอกาส
และเร่งพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนกระบวนการดำเนินธุรกิจ                
และสร้างเสริมสมรรถนะในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว อันจะช่วยลดทอนความเสี ่ยงและข้อจำกัดของ SMEs                 
ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดการแรงงาน และการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งเ สริมศักยภาพ
และบทบาทของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการพัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม 
         หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย               
และน่าอยู่ โดยผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม                
ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ทั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนสถาบันการศึกษา แ ละ
ภาคเอกชน ในการออกแบบและขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของคนในพ้ืนที่ 
             หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ ้มครอง               
ทางสังคมที ่เพียงพอ เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื ่องมือช่วยระบุ
กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาและความจำเป็น ไปสู่การออกแบบนโยบายตัดวงจรการส่งผ่านความยากจนข้ามรุ่นได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง รวมถึงออกแบบระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการทำงาน                
ที่เปลี่ยนไป เพ่ือแก้ปัญหา ลดความเสี่ยง และสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุด 
        1.3.วิถีชีวิตที่ยั ่งยืน (High Sustainablility) เพื่อส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตและกิจกรรม              
ทางเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งสามารถ
รับมือและมีภูมิคุ ้มกันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี ่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ                  
ของการบริหารจัดการภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโ นโลยี                    
เพื ่อมุ ่งจัดการกับปัญหาที ่เป็นภัยคุกคามสำคัญทั ้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ ่งได้แก่ ปัญหาขยะ                     
มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ ก๊าชเรือนกระจกและความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย ได้แก่  
 
                                  / หมุดหมายที่ 10............... 



๓๒ 
 

                    หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยการปรับปรุง              
ระบบบริหารจัดการเพื่อให้ขยะและน้ำเสียได้รับการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่สูงขึ้นการสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนให้เป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศรวมทั้งส่งเสริม
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิม           
ทางเศรษฐกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการผลิตสินค้า             
ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และมีการปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ำ เป็นต้น 
              หมุดหมายที ่  11 ไทยสามารถลดความเส ี ่ยงและผลกระทบจากภ ัยธรรมชาติ                      
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งจัดการพื้นที่ที ่ประสบภัยธรรมชาติซ้ำซาก และพื้นที่ที ่มีแนวโน้ม                
จะเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้มีความเสี่ยงที่ ลดลง ผ่านการใช้มาตรการ
ป้องกันภัยที่ยั่งยืนและมาตรการการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการดำเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ                 
และการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ รวมทั ้งการปร ับปร ุงประสิทธ ิภาพของระบบบริหารจ ัดการภัย                        
และขีดความสามารถในการรับมือกับภัยของทุกภาคส่วน 
     1.4.ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers For Thailand’s Transformation) 
เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไปสู่การเป็น “เศรษฐกิจสร้างมูลค่า 
สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิต
ภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถตอบสนองต่อ                   
ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย              
2 หมุดหมายได้แก ่
                 หมุดหมายที ่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์                  
การพัฒนาแห่งอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและให้ความสำคัญ                     
กับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน รวมถึงการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมเพื่อปรับ               
และยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/ Upskill/ New Skill) ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความ
ต้องการอย่างตรงจุด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัย  เพ่ือ
ลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนกำลังแรงงาน 
                    หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที ่มีสมรรถนะสูง โดยปรับปรุงการทำงานของภาครัฐ                
ให้มีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั ้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามและประเมินผล                   
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการ
สาธารณะการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบภาครัฐให้ทันสมัย และการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐ                   
ให้มีความยืดหยุ่นและเอ้ือให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง 
 
       1.3.นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย 
           1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
               2.การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
                  3.การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  4.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  6.การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
                           / 8.การพัฒนา................ 



๓๓ 
 

  8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 
  9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   
       1.4.แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาภาคเหนือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม                                          
                     แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  

           2.ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์  

                          เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างความเข้มแข็งและเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร       

                            และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี  
                            ศักยภาพ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาและยกระด ับการท ่องเท ี ่ยวเช ิงน ิ เวศ  ศ ิลปว ัฒนธร รม           
                            และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู ่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม     
                            การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่าง ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการ 
                             สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่ม 
                             จังหวัดสีเขียว 

               ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
                  ประเด็นการพัฒนาที ่1  สร ้างสภาพแวดล ้อมให ้ เหมาะสมต ่อการค ้า การลงทุน                  
                                               และเพ ิ ่ มม ู ลค ่ าการท ่ อง เท ี ่ ย วท ั ้ ง ระบบอย ่ างย ั ่ ง ยื น                        
                                                    รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง  
                                                               และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
                    ประเด็นการพัฒนาที ่2  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการดูแล 
                                                         และการบริการทางสุขภาพ 
                  ประเด็นการพัฒนาที ่3  อนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถ                 
                                                           ในการรับมือภัยพิบัติ ทั ้งที ่เกิดจากธรรมชาติและภัยที ่เกิด               
                                                     จากมนุษย์ 
 
                      / ตำแหน่งการพัฒนา................. 



๓๔ 
 

         ตําแหนงการพัฒนาของกลมุจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
         จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสที่เกิดขึ้น กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในดานที่ตั้ง
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)               
และประชาคมอาเซียน (AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของกลุมลานนาตะวันออก              
ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาหัตถกรรมอุตสาหกรรม           
/สินคาชุมชนเปนฐานการผลิตสินคาเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา       
ชา กาแฟ และผลไม (ลิ้นจี่ ลําไย) มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นสามารถ           
ที ่จะพัฒนาเชื ่อมโยงการท องเที ่ยวกับประเทศในกลุ ม GMS และ AC ทั ้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ                 
ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พรอมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา          
ดาน   ตางๆ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
     1. ศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคา เนื่องจากกลุมจังหวัดฯ มีชองทางการขนสงสินคา 
เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้ำ และดานการคาชายแดน 

        2. เปนศูนยกลางเมืองทองเที่ยวอารยธรรม “ลานนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรม ชนเผาที่ โดดเดน  
สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม 

        3. สินคาเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินค าที ่ส ําคัญ ไดแก ขาว ลําไย ยางพารา              
และโคเนื้อ 

         วิสัยทัศน(Vision) :  
                    “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย  
                                             ประชาชนรวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

        พันธกิจ ( Mission) : 
           1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเที่ยว และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล                           
ใหมีการ ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

         2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
        3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก            

ดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ 
       4. อนุร ักษ  พัฒนา และส งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล อม                       

ใหมีความสมบูรณดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ด ี
 

       เปาประสงคหลัก (Goals) 
         1. เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 

(GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน และลดคาใชจายของผูประกอบการ 
           2. เพิ่มรายไดจากการสงออกสินคาไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 

        3. เพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม             
สูตลาดโลก 

       4. พัฒนาการทองเที่ยวเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาสินคาและบริการเนนฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
เพ่ิมมูลคาการทองเที่ยวเพี่อเพ่ิมรายได 

       5. รักษาความ อุดมสมบูรณของทรัพยากร ธรรมชาติสรางภาคีใน การอนุรักษฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ ่งแวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให เกิด                 
ความยั่งยืนและเตรียมพรอมรับอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง และกรอบความรวมมือประชาคมอาเซียน 

                                               / ประเทศไทย.............. 



๓๕ 
 

        ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 
         ประเทศไทย 4.0 เป็นวิส ัยทัศน์เช ิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ                   
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า                
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจ
สำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21                    
ได้ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
        หลายประเทศกำหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ 
สหรัฐอเมริกากล่าวถึง A nation of Makers อังกฤษกำลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation จีนประกาศ
โมเดล Made in China 2025 ส่วนอินเดียกำลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้ วางโมเดลเศรษฐกิจ                
เป็น Creative Economy และประเทศลาวประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of ASEAN สำหรับประเทศไทย    
มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจหลายครั ้ง โดยเริ ่มจากประเทศไทย 1.0 เน้นภาคการเกษตร เช่น ผลิตและขาย                     
พืชไร่  พืชสวน หมู ไก่ เป็นต้นต่อมา “โมเดลประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า     
เครื่องหนัง เครื่องดื่มเครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้นและยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 
เป็นอุตสาหกรรมหนักเช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นนำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ 
เป็นต้น 
          น ับต ั ้ งแต ่ประเทศไทยข ับเคล ื ่อนเศรษฐก ิจของประเทศด ้วยนโยบายต ่าง ๆ พบว่า                                     
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปีเนื่องจาก 1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน 2.ไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง3.แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื ่อมล้ำของโอกาส ด้วยเหตุนี้                  
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศด้วยแนวความคิด
ประเทศไทย 4.0 เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่กำลังเผชิญ คือ 1. กับดักประเทศรายได้               
ปานกลาง (Middle Income Trap) 2. กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) และ 3. กับดักความไม่สมดุล 
ของการพัฒนา (Imbalance Trap) ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้น               
ไปสู่ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
  1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

      2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี                 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

         3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 

       ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 
          1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
            2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 
           3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services 
            4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงประเทศไทย 
4.0 ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื ่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Enginesof Growth)                  
ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ 
                                              / และความหลากหลาย................... 



๓๖ 
 

และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ            
เป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
         1. กล ุ ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลย ีช ีวภาพ ( Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ
เทคโนโลยีการเกษตร(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
         2. กลุ ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)                           
อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
       3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(SmartDevices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
         4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)อี-มาร์เก็ตเพลส          
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
          5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
ValueServices) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 

1.5.แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
                วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นการพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566 – 2570 ภายใต้สโลแกน 
“พลิกโฉมการพัฒนา เด ินหน้าสร ้างน ่านเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีค ุณภาพชีว ิตด ี ส ังคมร ่มเย็น  
เศรษฐกิจได้รับการต่อยอดและสร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ และเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

          โดยมีพันธกิจในการพัฒนาเพ่ือ “สร้างสุขอย่างสร้างสรรค์” ใน 3 ด้าน (9 หมุดหมาย) ได้แก่ 

              ด้านที่ 1  ส ุขภาพดี สร ้างสรรค์โอกาสและสังคมที ่ร ่มเย ็น  ค ือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ทุกช่วงวัย ให ้ม ีส ุขภาวะที ่ด ี  ม ีค ุณภาพช ีว ิตด ีข ึ ้น และส ังคมที ่ร ่วมเย ็น รวมทั ้ งสร ้างโอกาสและพัฒนา  
ทร ัพยากรมน ุษย ์ของจ ังหว ัดน ่าน ให ้ เป ็นกำล ังคนท ี ่ม ีสมรรถนะส ูง เป ็นกำล ังสำค ัญในการพ ัฒนา  
ประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 หมุดหมายที ่ 1  พัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อสร้างโอกาส             
ลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม  โดย (1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงว ัยให้เป็นกำลังคนมีสมรรถนะสูง                     
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  (2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ (3) ส่งเสริมให้ประชาชนดำรง
ตนภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               หมุดหมายที่ 2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ด ีโดย                    
(1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทันสมัย และครบวงจร  (2) สร้างสุขภาวะที่ดี ลดภาวะเสี่ยง 
ในโรคไม่ติดต่อร้ายแรง และ (3) พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ 
                    หมุดหมายที่ 3   พิทักษ์สถาบันหลักของชาติและสร้างสังคมที่สงบสุขร่มเย็น โดย (1) รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และ                            
(2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดองในสังคม 
 
                                                   / ด้านที่ 2................
  



๓๗ 
 

               ด้านที่ 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย  
              หมุดหมายที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน  
โดย (1) นำองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้ได้มาตรฐาน                      
สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือก้าวไปสู่ตลาดสากล และ (2) พัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน  
                  หมุดหมายที่ 5  เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง  โดย (1) พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปและ
การตลาด ด ้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  (2) ส ่งเสร ิมการผลิตส ินค้าเกษตรช ีวภาพ เกษตรปลอดภัย และ                              
(3) พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 
                  หมุดหมายที ่ 6  ท่องเที ่ยวคุณภาพสูง  โดย (1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวย                     
ความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว  (2) พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล  (3) สืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรมวิถีน่านและต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ (4) สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดี ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทาง
การตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

                ด้านที่ 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์             
ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 
               หมุดหมายที่ 7  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาและฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ   
                หมุดหมายที ่  8  การบร ิหารจ ัดการท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ บนพื ้นฐานการม ีส ่วนร ่วมของ                      
ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  โดย (1) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  (2) พัฒนาองค์ความรู ้และ                  
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี ่ยวกับกฎหมายป่าไม้ ป่าชุมชน และอื่นๆ และ   (3) บูรณาการความร่วมมือจาก                     
ทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งมลพิษต่างๆ  
                หมุดหมายที่ 9  บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยพัฒนา 
ระบบเตือนภัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการช่วยเหลือและบรรเทาแก่อาสาสมัครและจิตอาสา 
 

1.6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) 

      วิสัยทัศน์ (Vision):   
                “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็นองค์กรพัฒนาที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างความอยู่เย็น           
เป็นสุขของคนน่าน ด้วยนวัตกรรมและการบริการ เพื่อสังคมชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยง                    
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”  
              พันธกิจ ( Mission):   
                1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของจังหวัด ให้เป็นชุมชนคนต้นน้ำ                         
ที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร โดยการ             
มีส่วนร่วมของประชาชน          
              2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว         
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
               3. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความ
เป็นอยู่ที่ดียิ่งข้ึนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
                                          / 4.ประสานความร่วมมือ......... 



๓๘ 
 

        4. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์                
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน  

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570)  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพื้นฐาน  
           กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
          กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยนวัตกรรมและการท่องเที่ยว            
                                   วิถีใหม่   
                    กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค   
                              สาธารณูปการ  
       เป้าประสงค์    
                           มีระบบเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ประกอบกับมีระบบบริการสาธารณะพื้นฐานที่รองรับ             
                 การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง 

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ต้นน้ำ  
  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
               กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
             กลุยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในภาคประชาสังคม  
               กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ    
                เป้าประสงค์  
                      จังหวัดน่าน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน 
                  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน และพ้ืนที่ป่าไม้  

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ  
       กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
                 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร  
             กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะการผลิตสินค้า การแปรรูปการเกษตร  
              กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่น  
                กลุยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์และสินค้าบริการ 
  เป้าประสงค์  
                           มีอาชีพ ระบบการผลิต การเกษตรที่สร้างรายได้ที่เหมาะสม เพียงพอกับภาวะเศรษฐกิจ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม  
       กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
                กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายภาคีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

                                                    / กลยุทธ์ที่ 3............. 
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                กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน และเครือข่ายชุมชน  
               กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนระบบบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพวะชุมชน  
  เป้าประสงค์  
                  คนน่านมีคุณภาพชีวิตดี ชุมชนดี สังคมดี 

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด  
         กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
              กลยุทธ์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสถานการณ์ฉุกเฉิน และ 
                                    โรคระบาด  
                    กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
               กลยุทธ์ที่ 3 การบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  เป้าประสงค์  
                         มีความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาด 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
        2.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา 

“หล่อหลอมความคิด   ใช้ชีวิตพอเพียง    เมืองลีน่าอยู่  
 เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว  กลมเกลียวพัฒนา  ปลอดยาเสพติด” 

         2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
        ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
        ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์    
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
        6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ    
        7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ   
         2.3.เป้าประสงค์   
        เพ่ือให้ตำบลเมืองลี มีระบบการขนส่งเดินทาง ระบบไฟฟ้าและน้ำที่เพียงพอ มีสุขอนามัยที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ 
พร้อมทั้งสู่การเป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยว   
        2.4.ตัวช้ีวัด  
         1.ด้านการเมือง การบริหาร  
  2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
       3.ด้านเศรษฐกิจ   
       4.ด้านสังคม        
                                  / 5.ด้านสาธารณสุข.................  



๔๐ 
 

             5.ด้านสาธารณสุขปศุสัตว์   
              6.ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
                  7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
         2.5.ค่าเป้าหมาย   
            จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
          1.ประชาชนได้รับบริการด้านการบำรุง รักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
                 -จำนวนหมู่บ้านที่ต้องการ การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 อย่างน้อย  
จำนวน 35 แห่ง ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน   
                  2.แหล่งท่องเที่ยว  ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับการปรับปรุง ดูแล  รักษา อย่างยั่งยืน                      
                  -การปรับปรุงดูแล  รักษาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งเป็นประจำทุกปี               
ร้อยละ 100     
                   -ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวมีถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว  มีถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 20                  
ในปี พ.ศ.2566 ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2567 ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2568 ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2569        
และร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2570   
                  -จำนวนหมู่บ้านที่ต้องการสถานที่กำจัดขยะ มีสถานที่กำจัดขยะให้กับทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 20 ทุกปี        
พ.ศ.2566-2570 มีสถานที่กำจัดขยะให้ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 100   
                   -มีสถานที่รับซื้อ และรวบรวมขยะ เพื่อจัดจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง รวมทั้งมีสถานที่สำหรับ
จัดเก็บขยะอันตรายเพ่ือนำส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการจัดการขยะดังกล่าวต่อไป    
                -มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลเมืองลี ร้อยละ 20 ทุกปี พ.ศ.2566-2570 รวม ร้อยละ 100
        3.ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
                  -จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2566-2570 ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ต่อปี   
              -ม ีการสน ับสน ุนส ่ง เสร ิมการศ ึกษาให ้ก ับสถานศ ึกษาภายในเขตพ ื ้นท ี ่ ตำบลเม ือ งลี                            
พ.ศ.2566-2570 ร้อย 100 ต่อปี   
                4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง   
                    -ประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง พ.ศ.2566-2570 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ต่อปี    
               -มีการเชิญผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ องค์กรภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 
และนอกพื้นที่ รวมทั้งประชาชนตำบลเมืองลี เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบล หรือ การประชุมสภา                 
ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100   
                  5.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านรายได้และอาชีพอย่างมั่นคง   
                  -การประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาการตกงาน              
มีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2570   
                 -รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำตามนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
ภายในปี พ.ศ.2570        

                                                  
                                                   / 6.มีระบบการบริหาร............ 
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           6.มีระบบการบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติงาน 
         -คุณภาพและปริมาณงานมีการบริหารจัดการและการบริการประชาชนในมาตรฐานการตรวจสอบ

จากหน่วยงานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พ.ศ.2566-2570 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
         -จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในปฏิบัติงานเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดปี พ.ศ.2566-2570                

ร้อยละ 100 
        -หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการในการให้บริการสาธารณะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  
         -มีการจัดกิจกรรม/โครงการ Big Cleaning Day ตามแนวทาง 5 ส. ตลอดปี พ.ศ.2566-2570                

คิดเป็นร้อยละ 100 
         7.มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ที่ดี 
      -กำหนดแนวเขตพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน ให้กับประชาชน ร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2566                

ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2567 ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2568 ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2569 และร้อยละ 20           
ในปี พ.ศ.2570 รวมร้อยละ 100   
                 -มีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เป็นพื้นที่   
ทำการเกษตรของประชาชน และสำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยหน่วยงานราชการ อย่างน้อยร้อยละ 50 
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      2.6.กลยุทธ์ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    

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

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แนวทางการพัฒนา  คือ 

              2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
              2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
              2.3.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานทำ 
                     2.4.ส่งเสรมิการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
                     2.5.พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
                     2.6.พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
                     2.7.การแก้ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
                     2.8.ส่งเสรมิและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
                     2.9.ส่งเสรมิเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” 
                     2.10.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

   3.1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 

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

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

                     4.1.อนุรักษ์ ฟื ้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี              
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     4.2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
                     4.3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน 
                                            / 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา....... 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

          5.1.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ 

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

          5.5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น       
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
          6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

แนวทางการพัฒนา  คือ 
          6.1.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการ                            

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

          6.5.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 

          6.6.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย            
ภาคประชาชน 

 
           7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
               แนวทางการพัฒนา คือ 
          7.1.สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 

         7.2.สนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่เหมาะสม         
กับพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 
          7.3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพื ่อสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร              
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำน่าน 
 
     2.7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
    - สามารถพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานในพื้นที ่ตำบลเมืองลีได้ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีวางไว้ในแต่ละปีงบประมาณ 

              - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ เพ่ืออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
     - มีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างครอบคลุมทั่วถึง ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทำกินของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
   - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
   - มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เกินค่าเฉลี่ยขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด 

 
                                                  / -สนับสนุน............ 
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   - สนับสนุนกลุ ่มอาชีพทุกกลุ ่มอาชีพอย่างต่อเนื ่อง มีระบบการดำเนินการ  ส่งเสริมและตรวจสอบ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

   - ส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างจริงจัง เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   - มีแนวทางในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ผ่านการอบรม การรณรงค์ การควบคุม 
  - มีการสำรวจโรคติดต่อต่างๆ เป็นประจำทุกปีเพ่ือรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
  - สำรวจสุนัขเพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งจัดหาวัคซีนป้องกัน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 
  - มีระบบการอำนวยการกู้ชีพกู้ภัยที่พร้อมต่อการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 
  - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ศพด. โรงเรียนในพ้ืนที่ และศูนย์การเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - มีการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  - มีการบริหารจัดการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ   
  - พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เพ่ือการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  - มีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มีแนวทางหลากหลายสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
     และเป็นธรรม 
  - มีการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
  - มีการพัฒนาบุคลากร สถานที่ และเครื่องมือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  องค์กรชุมชน เอกชนและ 
     องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
  - สามารถกำหนดพ้ืนที่ทำกิน และป้องกันการรุกล้ำพื้นท่ีป่าได้อย่างชัดเจน 
  - สามารถแก้ไขปัญหาเร ื ่องกรรมสิทธิ ์ในที ่ด ิน ที ่อยู ่อาศัย และที ่ด ินทำกินของประชาชนที ่อยู่                                   
    ในเขตป่าสงวน โดยมีการกำหนดแนวเขตและจัดทำแผนที่ ที่ชัดเจนแน่นอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        / จุดยืนทางยุทธศาสตร์................ 



45 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
“หล่อหลอมความคิด   ใช้ชีวิตพอเพียง    เมืองลีน่าอยู่  
 เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว  กลมเกลียวพัฒนา  ปลอดยาเสพติด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                / 2.8.ความเชื่อมโยง........... 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี 

-ดำเนินการตามเป้าหมายเพื ่อแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื ้นที่                 
-บร ิหารทร ัพยากรที ่ม ีอย ู ่อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
-การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน และองค์กร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

1.การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนท่ีตำบลเมืองลี
ไ ด ้ ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า ร ้ อ ย ล ะ  7 0  ข อ ง โ ค ร ง ก า ร                   
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้ในแต่ละปีงบประมาณ 
- แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ เพื ่ออุปโภค 
บริโภค อย่างเพียงพอ 
- มีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของประชาชน 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
- แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 
- มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้
เกินค่าเฉลี่ยขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด 
- สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง มี
ระบบการดำเน ินการ ส ่ ง เสร ิมและตรวจสอบ                          
อย่างเป็นรูปธรรม 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างจริงจัง เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

 

 

4.ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนา ด ้านศ ิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 - มีการจัดกิจกรรมเพื ่ออนุร ักษ์ ส ืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี 

 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   - มีแนวทางในการป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน ผ่านการอบรม การรณรงค์ การควบคุม 

   - มีการสำรวจโรคติดต่อต่างๆ เป็นประจำ
ทุกปีเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

   - สำรวจสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รวมทั้งจัดหาวัคซีนป้องกัน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 

   - มีระบบการอำนวยการกู้ชีพกู้ภัยที่พร้อม
ต่อการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง 

   - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ศพด 
โรงเรียนในพื้นที่ และศูนย์การเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
90 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการบริหาร จัดการ และอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  

 

 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การบริการ   
- พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เพื่อการ
บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
- มีระบบการรับเรื ่องราวร้องทุกข์ ร ้องเร ียน ที ่มี
แนวทางหลากหลายสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม 
- มีการส ่งเสริมและสนับสนุนการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ 
- มีการพัฒนาบุคลากร สถานที่ และเครื ่องมือให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน 
- ส ่งเสร ิมและสนับสนุนการดำเนินงานของส ่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน เอกชนและ 
องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถี
ชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
- สามารถกำหนดพื้นที่ทำกิน และป้องกันการรุกล้ำ
พื้นที่ป่าได้อย่างชัดเจน 
- สามารถแก้ไขปัญหาเรื ่องกรรมสิทธิ ์ในที่ดิน ที่อยู่
อาศ ัย  และท ี ่ ด ินทำก ินของประชาชนท ี ่ อย ู ่ ใน                  
เขตป่าสงวน โดยมีการกำหนดแนวเขตและจัดทำแผน
ที่ ที่ชัดเจนแน่นอน 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
      ปัญหาของประชาชน  
        1.ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
         -ปัญหาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่บางเส้นทาง  
               -เส้นทางขนถ่ายพืชผลการเกษตร การสัญจรไม่สะดวกไม่ทั่วถึง  
                -ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างไม่เพียงพอ  
             -การพังทลายของดิน     
                 -การขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค – บริโภค  
                  -ขาดแหล่งกักเก็บน้ำด้านการเกษตรและน้ำอุปโภค – บริโภค  
               -ขาดภาชนะกักเก็บน้ำ  
                 -แหล่งน้ำตื้นเขิน  
                -แหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมีที่ทำการเกษตร  
                 -ปัญหาเรื่องพ้ืนที่พัฒนาอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
         2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
                    -ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  
                   -ปัญหาความยากจน  
               -ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ต้นทุนในการผลิตสูง  
               -ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม  
                   -ประชาชนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
               -รายได้เฉลี่ยต่อหัว/ปี ต่ำ  
               -ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  
               -กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  
              -การขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน   
        3.ปัญหาด้านสังคม  
           -ปัญหายาเสพติด  
               -ปัญหาการว่างงาน  
                -ปัญหาครอบครัวปัญหาวัยรุ่น  
             -ปัญหาคุณภาพชีวิต  
                   -ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
         4.ปัญหาด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์   
            -ภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร  
                 -ประชาชนขาดการออกกำลังกาย  
                -ปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก  โรคเลปโตสไปโรซีส  
               -ปัญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการใช้สารเคมี  
                  -ปัญหาการขาดสถานที่ออกกำลังกาย    
                       / ปัญหาการขาดความรู ้ . . .......... 
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                 -ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ   
          5.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
             -ขาดแหล่งความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร  
                 -ปัญหาการขาดงบประมาณเพ่ือการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา   
                    -ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนะธรรมประเพณี  
          6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
                -ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า  
                -ปัญหาการขาดสถานที่กำจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย  
                 -ปัญหาดินถล่ม  
                   -ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
                  -ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
        7.ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร  
                 -ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง  
               -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริการสาธารณะ  
                 -วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในสำนักงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการประชาชน             

      แนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชน     
       1.ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
                -ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนน สะพาน   
                -ต้องการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามซอยในหมู่บ้าน   
                 -ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   
                    -ต้องการก่อสร้างฝาย พนังกั้นน้ำ และขุดลอกลำเหมือง  
                  -ต้องการน้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภค – บริโภค   
                  -ต้องการแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
                  -ต้องการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
                 -ต้องการกำหนดแนวพ้ืนที่พัฒนาที่ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
       2.ความต้องการด้านเศรษฐกิจ   
                -ต้องการเงินทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ   
                -ต้องการศึกษาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ   
                 -ต้องการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  
                -ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับประชาชน  
       3.ความต้องการด้านสังคม  
              -ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
           -ต้องการมีรายได้เสริม  
               -ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ  

                            / -ต้องการความปลอดภัย............. 
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             -ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
                   -ต้องการหน่วยรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน  
         4.ความต้องการด้านสาธารณสุขและด้านปศุสัตว ์  
                -ต้องการส่งเสริมการออกกำลังกาย  
                 -ต้องการวัคซีนป้องกันโรคที่เก่ียวกับสัตว์    
              -ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี  
                    -ต้องการสถานที่ออกกำลังกาย เช่น สนามเปตอง  
                -ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ  
      5.ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
               -ต้องการแหล่งความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร  
               -ต้องการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ  
               -ต้องการศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้าน   
                -ต้องการความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
                   -ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนบ้าน  
               -สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษา  
              -ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการกีฬา  
       6.ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
               -ต้องการปลูกไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ เพ่ือทดแทนการปลูกข้าวโพด  
              -ต้องการสถานที่กำจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย  
                 -ต้องการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมีในการเกษตร   
               -ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
              -เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน  
        7.ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร  
              -ต้องการความรู้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง   
              -ต้องการความรู้ความเข้าใจ ในการบริการสาธารณะ  
                 -ต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในสำนักงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ     
                 -จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3.1.การวิเคราะห์กรอบการทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมิน               
โดยวิเคราะห์ ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา                 
ด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น                  
ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า ปัจจุบันท้องถิ่นสถานภาพ
การพัฒนาอยู ่จ ุดไหนสำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตทั ้งนี ้ โดยใช้เทคนิค                      
Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอก
ได้แก่ โอกาส (Oppotunity-O)  และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ  
                                                   / จุดแข็ง.............            
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            จุดแข็ง     
            1.มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเองภายใต้กฎหมาย   
              2.การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติงาน   
           3.มีการบริหารงบประมาณเองภายใต้กฎหมาย   
                4.การบริหารงานมีการประสานงานระหว่าง อบต. ร่วมกับหน่วยงานอื่น   
        5.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
             6.มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิทัศน์สวยงาม  
             7.มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น    
            จุดอ่อน   
              1.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
            2.การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว รายได้ต่ำ   
           3.สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์   
           4.ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินละที่อยู่อาศัย  
         5.การคมนาคมในพ้ืนที่การเกษตรยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง   
        6.มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมาก  
             7.ไม่มีตลาดรองรับราคาผลผลิต  
             โอกาส  
               1.มีการดำเนินการตามแนวทางตามพระราชดำริ   
              2.มีการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล   
               3.มีการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อสร้างให้เกิดกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง   
                4.มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี   
            5.มีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ     
                6.มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ ระยะทางสัญจรสะดวก   
               อุปสรรค   
               1.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องพัฒนา  
            2.การสื่อสารด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุม   
              3.สภาพพ้ืนที่ส่วนมากเป็นภูเขา   
         4.การขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ   
     5.การสื่อสารในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
    1.นโยบายรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการหรือเอกชน มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนา               
คุณภาพชีวิตตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงตามโครงการหลวง
ในพื ้นที ่ตำบลเมืองลี โครงการส่ งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกร โครงการน่านแซนด์บล ็อก                         
(Nan Sand Box) ,การดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการนโยบายที ่ด ินแห่งชาติ  (คทช.) และ 
                                 / โครงการสนับสนุน...........  
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โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐบาลดำเนินการต่างๆ เป็นต้น มีผลทำให้
คุณภาพชีว ิตของประชาชนดีขึ ้น โดยเฉพาะกลุ ่มผู ้ยากจน ผู ้ด ้อยโอกาส ผู ้พ ิการ และมีแนวทาง                         
ในการกำหนดแนวเขตท่ีอยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่รุกล้าพ้ืนที่ป่า   
        2.การกำหนดพื ้นที ่เขตป่าสงวน มีส่วนทำให้พื ้นที ่อยู ่อาศัยและพื ้นที ่ทำกินของประชาชน                
ตำบลเมืองลี อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนด้วย ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่เดิมก่อนที่จะมีการกำหนด
เขตพื้นที่ป่าสงวน ไม่ใช่เจ้าของที่ดินอย่างแท้จริงเป็นเพียงผู้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเท่านั ้น และส่งผลให้                
การพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างลำบากและล่าช้า เนื่องจากต้องขออนุญาต
จากอธิบดีกรมป่าไม้ฯ ก่อน   
       3.สภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าขายและด้านเกษตรกรรม ส่งผลให้
เศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง สินค้าด้านการเกษตรราคาตกต่ำ ประชาชนตำบล
เมืองลีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับผลกระทบอย่างมาก  



 

                         ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น  จงัหวดัน่าน 

 

ด้านท่ี 4  ปัจจยัสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย  

(Key Enablers for Thailand’s Transformation) 

(2 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่12  ไทยมกี าลงัคนสมรรถนะสงู มุ่งเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต  

หมุดหมายที ่13  ไทยมภีาครฐัทีม่สีมรรถนะสงู 

 

1. ด้านความ

มัน่คง 

3. ด้านการพฒันา
และเสริมสร้าง

ศกัยภาพทรพัยากร
มนุษย ์

4. ด้านการสร้าง
โอกาส 

และความเสมอภาค 

ทางสงัคม 

6. ด้านการปรบัสมดลุ 

และพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

(มี 4 ด้าน  

13 หมุดหมาย) 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคณุภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ด้านท่ี 3  วิถีชีวิตท่ียัง่ยืน (High Sustainability) (2 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่10  ไทยมเีศรษฐกจิหมุนเวยีนและสงัคมคารบ์อนต ่า 

หมุดหมายที ่11  ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิ

                     และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 

ด้านท่ี 1  เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (High 

Value-Added Economy)  (6 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่1  ไทยเป็นประเทศชัน้น าดา้นสนิคา้เกษตรและเกษตร 
แปรรปูมลูค่าสงู 

หมุดหมายที ่2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเทีย่วทีเ่น้นคุณค่าและ 
ความยัง่ยนื 

หมุดหมายที ่3  ไทยเป็นฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าของอาเซยีน 

หมุดหมายที ่4  ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพมลูค่าสงู 

หมุดหมายที ่5  ไทยเป็นประตูการคา้การลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ 
ทางโลจสิตกิสท์ีส่ าคญัของภูมภิาค 

หมุดหมายที ่6  ไทยเป็นฐานการผลติอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะและบรกิาร
ดจิทิลัของอาเซยีน 

 

 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

ด้านท่ี 2  สงัคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  

(High Opportunity Society) (3 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่7  ไทยม ีSMEs ทีเ่ขม้แขง็ มศีกัยภาพสงู และสามารถ
แขง่ขนัได ้

หมุดหมายที ่8  ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงหลกัของภูมภิาคทีม่คีวามเจรญิทาง
เศรษฐกจิทนัสมยัและน่าอยู่ 

หมุดหมายที ่9  ไทยมคีวามยากจนขา้มรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมคีวาม 

                    คุม้ครองทางสงัคมทีเ่พยีงพอ เหมาะสม 

 

ยุทธศาสตรช์าติ  

20 ปี 

(มี 6 ยุทธศาสตร)์ 



                    ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม (ต่อ) 

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองลี  อ าเภอนาหมื่น  จงัหวดัน่าน 

 
แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

(มี 4 ด้าน  

13 หมุดหมาย) 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาภาคเหนือ 

1. พฒันาการท่องเทีย่วและ

ธุรกจิ บรกิารต่อเนื่อง  

ใหม้คุีณคุณภาพ 

2. ใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกจิ

พเิศษและการเชื่อมโยงกบั 

อนุภูมภิาค 

3. ยกระดบัเป็นฐานการผลติ

สนิคา้เกษตรอนิทรยีแ์ละ 

เกษตรปลอดภยั 

4. พฒันาคุณภาพชวีติและ 

แกไ้ขปัญหาความยากจน 

5. อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู 

ป่าตน้น ้าจดัระบบบริหาร

จดัการน ้าอย่างเหมาะสม 

แกไ้ขปัญหามลพษิหมอก

ควนัอย่างยัง่ยนื 

ด้านท่ี 1  เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

(High Value-Added Economy) (6 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่1  ไทยเป็นประเทศชัน้น าดา้นสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรปูมลูค่าสงู 

หมุดหมายที ่2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเทีย่วทีเ่น้นคุณค่าและความยัง่ยนื 

หมุดหมายที ่3  ไทยเป็นฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าของอาเซยีน 

หมุดหมายที ่4  ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพมลูค่าสงู 

หมุดหมายที ่5  ไทยเป็นประตูการคา้การลงทุนและจุดยุทธศาสตรท์างโลจสิตกิส ์
ทีส่ าคญัของภูมภิาค 

หมุดหมายที ่6  ไทยเป็นฐานการผลติอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะและบรกิารดจิทิลั 
ของอาเซยีน 

 

 

ด้านท่ี 2  สงัคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  

(High Opportunity Society) (3 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่7  ไทยม ีSMEs ทีเ่ขม้แขง็ มศีกัยภาพสงู และ
สามารถแขง่ขนัได ้

หมุดหมายที ่8  ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงหลกัของภูมภิาคทีม่คีวามเจรญิ              

ทางเศรษฐกจิ ทนัสมยัและน่าอยู่ 

หมุดหมายที ่9  ไทยมคีวามยากจนขา้มรุ่นลดลง และคนไทยทุกคน            

มคีวามคุม้ครองทางสงัคมทีเ่พยีงพอ เหมาะสม 

 

ด้านท่ี 4  ปัจจยัสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย  

(Key Enablers for Thailand’s 

Transformation) (2 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่12  ไทยมกี าลงัคนสมรรถนะสงู มุ่งเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที ่13  ไทยมภีาครฐัทีม่สีมรรถนะสงู 

 

ด้านท่ี 3  วิถีชีวิตท่ียัง่ยืน (High Sustainability)  

(2 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่10  ไทยมเีศรษฐกจิหมุนเวยีนและสงัคมคารบ์อนต ่า 

หมุดหมายที ่11  ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิ

                    และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 

 



 

                         ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม (ต่อ)  

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น  จงัหวดัน่าน 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ 

ตอนบน 2 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาภาคเหนือ 

1. พฒันาการท่องเท่ียว
และธรุกิจ บริการต่อเน่ือง 
ให้มีคณุคณุภาพ 

2. ใช้โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษและ 
การเช่ือมโยงกบั 

อนุภมิูภาค 

5. อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู 
ป่าต้นน ้าจดัระบบบริหารจดัการน ้า
อย่างเหมาะสม แก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควนัอย่างยัง่ยืน 

3. ยกระดบัเป็นฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และ 
เกษตรปลอดภยั 

4. พฒันาคณุภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาจงัหวดัน่าน 

1. สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสงัคม 
ท่ีร่มเยน็ (3 หมุดหมาย) 
   หมุดหมายที ่1 พฒันาคนทุกช่วงวยัตามหลกั 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อสรา้งโอกาส ลดความ
เหลื่อมล ้าทางสงัคม 
  หมุดหมายที ่2 พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 
ทีท่นัสมยั สนับสนุนการสรา้งสุขภาวะทีด่ ี
   หมุดหมายที ่3 พทิกัษ์สถาบนัหลกัของชาตแิละ
สรา้งสงัคมทีส่งบร่มเยน็ 
 
 

2. สุขเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละมูลค่าสูง   
(3 หมุดหมาย) 

  หมุดหมายที ่4 เพิม่ขดีความสามารถ
ผูป้ระกอบการ  การคา้ การลงทุน และ
ผลติภณัฑภ์ูมปัิญญาชุมชน 

 หมุดหมายที ่5 เกษตรปลอดภยัและมลูค่าสงู 
 หมุดหมายที ่6 ท่องเทีย่วคุณภาพสงู 
 

3. สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค ์
การเติบโตอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม   
(3 หมุดหมาย) 

   หมุดหมายที ่7 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ไดร้บัการดแูล รกัษา และฟ้ืนฟู 
อย่างเป็นระบบ 
  หมุดหมายที ่8 การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพบน
พืน้ฐานการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นตามแนวทาง 
ประชารฐั 
   หมุดหมายที ่9 บรรเทาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ 
 ลดภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
 

1. สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้า  

การลงทุน และเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวทัง้ระบบ

อย่างยัง่ยืน รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรและ

อตุสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง และสนับสนุน

เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแขง็ 

2. ส่งเสริมเกษตรปลอดภยัสู่เกษตรอินทรีย ์

และส่งเสริมการดแูลและการบริการทาง

สุขภาพ 

 

3. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและพฒันา 

ขีดความสามารถในการรบัมือภยัพิบติั  

ทัง้ท่ีเกิดจากธรรมชาติและภยัท่ีเกิดจากมนุษย ์



                         ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม (ต่อ) 

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น  จงัหวดัน่าน 

 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาของ 

องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี 

 1. ด้านการ

พฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2. ดา้นการพฒันา

เศรษฐกจิและการ

ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

3.ดา้นการพฒันา

สงัคมและความมัน่คง 

ของมนุษย ์

 

5. ดา้นการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

การอนุรกัษ์ 

สิง่แวดลอ้ม และ

พลงังาน 

4. ดา้นศลิปะ 

วฒันธรรม จารตี

ประเพณีและสบืสาน 

ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

6. ดา้นการ

บรหิารจดัการ 

และการบรกิาร 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาจงัหวดัน่าน 

1. สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสงัคม 
ท่ีร่มเยน็ (3 หมุดหมาย) 
   หมุดหมายที ่1 พฒันาคนทุกช่วงวยัตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อสรา้งโอกาส ลดความ
เหลื่อมล ้าทางสงัคม 
  หมุดหมายที ่2 พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 
ทีท่นัสมยัสนับสนุนการสรา้งสขุภาวะทีด่ ี
   หมุดหมายที ่3 พทิกัษ์สถาบนัหลกัของชาตแิละ
สรา้งสงัคมทีส่งบร่มเยน็ 
 

2. สุขเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละมูลค่าสูง 
(3 หมุดหมาย) 

 หมุดหมายที ่4 เพิม่ขดีความสามารถผูป้ระกอบการ  
การคา้ การลงทุน และผลติภณัฑภ์ูมปัิญญาชุมชน 

 หมุดหมายที ่5 เกษตรปลอดภยัและมลูค่าสงู 
 หมุดหมายที ่6 ท่องเทีย่วคุณภาพสงู 
 

 

3. สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค ์
การเติบโตอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม   
(3 หมุดหมาย) 

 หมุดหมายที ่7 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 ไดร้บัการดแูล รกัษา และฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ 
หมุดหมายที ่8 การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 บนพืน้ฐานการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นตามแนวทาง 
 ประชารฐั 
 หมุดหมายที ่9 บรรเทาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ 
 ลดภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

ชอง อปท. ในเขต 

จงัหวดัน่าน 

 1. การพฒันาเศรษฐกิจ 
และบริการสาธารณะ 
พื้นฐาน 

 

2. การบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และพื้นท่ีต้นน ้า 

5. การป้องกนับรรเทา 
สาธารณภยัสถานการณ์ฉุกเฉิน 

และโรคระบาด 

 

 4. การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตการศึกษา ชุมชน
และสงัคม 

 

3. ด้านการเกษตร และ
พฒันาอาชีพ 

 

7. ดา้นการจดัการ

วถิชีุมชนพืน้ที ่

ตน้น ้า 



๕๕ 
 

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 

         1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

คมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

อบจ.น่าน 
สวพส.น้ำแขว่ง 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
สาธารณูปโภค 

และ
สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

อบจ.น่าน 
สวพส.น้ำแขว่ง 
พลังงาน จ.น่าน 

ชลประทาน จ.น่าน 
การผังเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง 

อบต.เมืองลี 
อบจ.น่าน  

โยธา จ.น่าน 
พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 

ระบบโลจิสติกส์ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

อบจ.น่าน 
พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 

โยธา จ.น่าน 
2 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและ    
การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์           

แหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

เกษตร อ.นาหมื่น 
เกษตร จ.น่าน 

ชลประทาน จ.น่าน 
สวพส.น้ำแขว่ง 

ส่งเสริมอาชีพ    
และทักษะฝีมือ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้ำแขว่ง 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

กศน.อ.นาหมื่น 
สวพส.น้ำแขว่ง 

ส่งเสริมการค้า แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้ำแขว่ง 

การส่งเสริมและ
การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด 
และกองช่าง 
อบต.เมืองลี 

 

สถานีวิทยุ อ.นาหมื่น 
อบจ.น่าน 

สวพส.น้ำแขว่ง 

แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

สวพส.น้ำแขว่ง 



๕๖ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

เกษตร อ.นาหมื่น 
เกษตร จ.น่าน 
สวพส.น้ำแขว่ง 

เศรษฐกิจไทย
แลนด์ 4.0 

แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

จังหวัดน่าน 
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน 

ที่ว่าการอำเภอ 
นาหมื่น 

3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์                 

การศึกษา แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

กศน.อ.นาหมื่น 
สวพส.น้ำแขว่ง 

สุขาภิบาลและ
สาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

สาธารณสุขอ.นาหมื่น 
รพสต.เมืองลี 

สวพส.น้ำแขว่ง 
สวัสดิการ กีฬา 
และนันทนาการ 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ  

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

สวพส.น้ำแขว่ง 

ส่งเสริม 
การเรียนรู้ และ

คุณธรรมฯ 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

กศน.อ.นาหมื่น 
สวพส.น้ำแขว่ง 

ยาเสพติด แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

ที่ทำการปกครอง 
อ.นาหมื่น 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

ที่ทำการปกครอง 
อ.นาหมื่น 

ความมั่นคง      
ในชีวิต 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้ำแขว่ง 
ส่งเสริมครอบครัว

เข้มแข็ง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้ำแขว่ง 
พัฒนาเด็ก 

เยาวชนสตรีและ
ผู้สูงอายุ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้ำแขว่ง 
ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส         
ผู้พิการ และผู้มี

ภาวะพ่ึงพิง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาชุมชน  
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้ำแขว่ง 



๕๗ 
 

4 
 
 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทำนุบำรุง
โบราณวัตถุและ 
โบราณสถาน 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
และกองช่าง
อบต.เมืองลี 

สภาวัฒนธรรม 
อ.นาหมื่น 

สวพส.น้ำแขว่ง 
สภาวัฒนธรรมจ.น่าน 

5 การพัฒนา               
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม   
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม                     

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
ป้องกันและ             
แก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรม   
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ปัญหาขยะและ        

สิ่งปฏิกูล 

แผนงานเคหะและชุมชน สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
สวพส.น้ำแขว่ง 

หน่วยจัดการต้นน้ำ 
ต.เมืองลี 

หน่วยป้องกันป่าไม้ 

ป้องกันและแก้ไข
ภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 

 
 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
สวพส.น้ำแขว่ง 

หน่วยจัดการต้นน้ำ 
ต.เมืองลี 

หน่วยป้องกันป่าไม้ 

ด้านพลังงาน 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

พลังงาน จ.น่าน 

การจดัทำ
ข้อบัญญัติ/      
เทศบัญญัติ    

ด้านการจัดการ
ทรัพยากร      

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

สวพส.น้ำแขว่ง 
พลังงาน จ.น่าน 

6 การพัฒนา           
ด้านการบริหาร
จัดการและ          
การบริการ           

การประสานงาน
และบูรณาการ

ร่วมกับ 
หน่วยงานอื่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป อบต.เมืองลี สำนักงบประมาณ 
อบจ.น่าน 

ที่ทำการปกครอง 
อ.นาหมื่น 

รพสต.เมืองลี 
สวพส.น้ำแขว่ง 

การป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 
 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

ที่ทำการปกครอง  
อ.นาหมื่น 



๕๘ 
 

การพัฒนาและ        
การบริหารจัดการ

องค์กร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป อบต.เมืองลี กรมส่งเสริมฯ 
ท้องถิ่น จ.น่าน 

หน่วยตรวจสอบและ
หน่วยประเมินอ่ืนๆ 

การพัฒนาเมือง 
การบริหาร และ 

บุคลากร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด 
อบต.เมืองลี 

กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น 
จ.น่านหน่วยงานจัด

อบรมอ่ืนๆ 
การจัดหาวัสดุ   

ครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป อบต.เมืองลี สำนักงบประมาณ 

 

การสนับสนุน
ภาคเอกชน 

องค์กรชุมชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป อบต.เมืองลี สวพส.น้ำแขว่ง 

7 การพัฒนาด้าน            
การจัดการวิถี
ชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 

การจัดทำแผนที่
ชุมชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป อบต.เมืองลี สำนักงาน จ.น่าน 
ป่าไม้ จ.น่าน 

พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 
สวพส.น้ำแขว่ง 

 
 

การถือครอง      
ที่อยู่อาศัยและ       

ที่ดินทำกิน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป อบต.เมืองลี ป่าไม้ จ.น่าน 
พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 

สวพส.น้ำแขว่ง 
การสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือ
ในการจัดการ

ทรัพยากร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป อบต.เมืองลี ป่าไม้ จ.น่าน 
พัฒนาที่ดิน จ.น่าน 

สวพส.น้ำแขว่ง 

 

 

 

 

 



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

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 63 70,680,000 26 20,000,000 26 20,000,000 26 20,000,000 26 20,000,000 167 150,680,000

รวม 63 70,680,000 26 20,000,000 26 20,000,000 26 20,000,000 26 20,000,000 167 150,680,000
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 520,000 3 520,000 3 520,000 3 520,000 3 520,000 15 2,600,000
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 23 6,840,000 23 6,840,000 23 6,840,000 23 6,840,000 23 6,840,000 115 34,200,000
11.แผนงานการเกษตร 17 3,555,000 17 3,555,000 17 3,555,000 17 3,555,000 17 3,555,000 85 17,775,000

รวม 43 10,915,000 43 10,915,000 43 10,915,000 43 10,915,000 43 10,915,000 215 54,575,000
๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 135,000 3 135,000 3 135,000 3 135,000 3 135,000 15 675,000
4.แผนงานการศึกษา 18 2,450,000 18 2,450,000 18 2,450,000 18 2,450,000 18 2,450,000 90 12,250,000
5.แผนงานสาธารณสุข 23 1,210,100 23 1,210,100 23 1,210,100 23 1,210,100 23 1,210,100 115 6,050,500
6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 170,000 6 170,000 6 170,000 6 170,000 6 170,000 30 850,000
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 15 450,000
9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9 485,000 9 485,000 9 485,000 9 485,000 9 485,000 45 2,425,000

รวม 62 4,540,100 62 4,540,100 62 4,540,100 62 4,540,100 62 4,540,100 310 22,700,500
๔) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนะธรรม จำรีตประเพณี 

และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 21 735,000 21 735,000 21 735,000 21 735,000 21 735,000 105 3,675,000
10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 390,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 390,000

รวม 23 1,125,000 21 735,000 21 735,000 21 735,000 21 735,000 107 4,065,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
 

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 รวม  5  ปีปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70

แบบ ผ.01



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

๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ                     
กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงำน 
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 20 750,000
7.แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 12 1,600,000
11.แผนงานการเกษตร 18 6,175,000 15 1,145,000 15 1,145,000 15 1,145,000 15 1,145,000 78 10,755,000

รวม 26 7,445,000 21 1,415,000 21 1,415,000 21 1,415,000 21 1,415,000 110 13,105,000
๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19 1,313,000 19 1,313,000 19 1,313,000 19 1,313,000 19 1,313,000 95 6,565,000
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 760,000 6 760,000 6 760,000 6 760,000 6 760,000 30 3,800,000
4.แผนงานการศึกษา 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 10 350,000
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 20 650,000
9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000
11.แผนงานการเกษตร 6 776,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 776,000

รวม 39 3,129,000 33 2,353,000 33 2,353,000 33 2,353,000 33 2,353,000 171 12,541,000
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ ำ

11.แผนงานการเกษตร 6 670,000 6 670,000 6 670,000 6 670,000 6 670,000 30 3,350,000
รวม 6 670,000 6 670,000 6 670,000 6 670,000 6 670,000 30 3,350,000

รวมท้ังส้ิน 262 98,504,100 212 40,628,100 212 40,628,100 212 40,628,100 212 40,628,100 1110 261,016,500

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

รวม  5  ปีปี  ๒๕70
ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี  ๒๕๖9

แบบ ผ.01



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

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 283 221,570,000 283 221,570,000

รวม 283 221,570,000 283 221,570,000
รวมท้ังส้ิน 283 221,570,000 283 221,570,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน  (พ.ศ.2566-2570)
 

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวม  5  ปี

แบบ ผ.01/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําถนนเส้น
หลักสายนาทะนุง-นาคา-น้ําแขว่ง

1.เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมขังถนน
2.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทาง

ก่อสร้างรางระบายนํ้า
ถนนสายหลัก

สายนาทะนุง นาคา 
นํ้าแขว่ง

6,000,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันนํ้าท่วมขัง
ถนนสายหลัก และช่วย
เพ่ิมความปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผล
การเกษตรสายบ้านน้ําแขว่ง 
ตําบลเมืองลี เช่ือมต่อบ้านเชตะวัน 
ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย

1.เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการขนถ่ายพืชผลทาง
การเกษตร
2.เพ่ือการสัญจรเดินทาง
ระหว่างอําเภอนาหม่ืนและ
อําเภอนาน้อย

ปรับปรุงถนน
เข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
ระหว่างตําบลเมืองลี

อําเภอนาหม่ืน
และตําบลสันทะ
อําเภอนาน้อย

4,500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

เพ่ิมความสะดวกและ
รวดเร็วในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร
และการเดินทางระหว่าง
อําเภอนาหม่ืนและ
อําเภอนาน้อย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

3 โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

เพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟู
แหล่งนํ้าในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี
ให้อุดมสมบูรณ์

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม แหล่งนํ้า
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

แหล่งนํ้าในพ้ืนท่ีตําบล
เมืองลี ได้รับการปรับปรุง
มีแหล่งนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ์

กองช่าง
อบต.เมืองลี

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟฟ้าแรงต่ํา) ท่ัวตําบลเมืองลี 
ใช้หลอดไฮโดรเจน/LED

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
ในตอนกลางคืนของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
ท่ัวท้ังตําบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

เพ่ิมความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ตอนกลางคืนของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

5 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
อาชีพตําบลเมืองลี

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
สําหรับการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนตําบลเมืองลี

ปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาอาชีพ

300,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

ศูนย์พัฒนาอาชีพตําบล
เมืองลี มีสภาพกว้างขวาง
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

6 โครงการขุดตักปรับพ้ืนท่ีสําหรับ
การเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

ขุด ตัก ปรับ 
พ้ืนท่ีการเกษตร
ให้กับประชาชน

150,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

พ้ืนท่ีทําการเกษตรของ
ประชาชนมีความพร้อม
ในการเพาะปลูก

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

7 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน ม.1-ม.7

เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน

ดําเนินการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว

ท่ัวท้ังตําบลเมืองลี

700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
และเร่ืองอ่ืนใดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

8 โครงการก่อสร้างศาลาพักสําหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

เพ่ือการรับรองประชาชนและ
ผู้เข้ามาติดต่อราชการ 
ณ ท่ีทําการ อบต.เมืองลี

ก่อสร้างศาลา
สําหรับรับรอง
ประชาชนและ

ผู้มาติดต่อราชการ

200,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถรองรับประชาชน
และผู้มาติดต่อราชการ
ได้อย่างสะดวกสบาย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

9 โครงการปรับภูมิทัศน์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองลี

1.เพ่ือให้ภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบของอบต.เมืองลี 
สวยงาม ปลอดภัย
2.เพ่ือการเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการประชาชน
และผู้มาติดต่อราชการ

ดําเนินการปรับภูมิทัศน์
อบต.เมืองลี 

และพ้ืนท่ีโดยรอบ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

อบต.เมืองลี และพ้ืนท่ี
โดยรอบมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
ปลอดภัย มีสถานท่ีพร้อม
สําหรับการติดต่อราชการ
มากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่สถานท่ี
ท่องเท่ียวตําบลเมืองลี หมู่ท่ี 1-7

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี 
2.เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
การท่องเท่ียว

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ติดต้ัง ขยายเขตไฟฟ้า
เข้าสู่สถานท่ีท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีไฟฟ้าส่องสว่างในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ัวท้ังตําบลเมืองลี
เป็นการอํานวยความสะดวก
ให้นักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

11 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัยประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

1.เพ่ือให้มีศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในการ
ให้บริการช่วยเหลือประชาชน
2.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ในการช่วยเหลือประชาชน
3.เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน
การกู้ชีพกู้ภัยท่ีกําหนด

ดําเนินการก่อสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย

ประจํา อบต.เมืองลี

2,500,000 จํานวน
1 แห่ง

มีศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ท่ีมีมาตรฐานการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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 ๒๕67
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 ๒๕68
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12 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดินบริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

1.เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของ
อาคารและพ้ืนท่ีโดยรอบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี
2.เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี

ก่อสร้างพนังก้ันดิน
บริเวณอาคารและ

พ้ืนท่ีโดยรอบ 
ศพด.เมืองลี

500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันการพังทลาย
ของดิน ช่วยเพ่ิมความม่ันคง
ปลอดภัยให้กับอาคารและ
พ้ืนท่ีโดยรอบ ศพด.เมืองลี 

กองช่าง
อบต.เมืองลี

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบริเวณ 
อาคาร ศพด.

1.เพ่ือป้องกันการชะล้างและ
พังทลายของหน้าดินบริเวณ
โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี
2.เพ่ือจัดวางการระบายนํ้า
และการไหลของนํ้าบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

ก่อสร้างรางระบายนํ้า
บริเวณ ศพด.เมืองลี

500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันการชะล้าง
และการพังทลายของ
หน้าดินรวมท้ังการจัดวาง
และระบายนํ้าบริเวณ 
ศพด.เมืองลี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร้างหลังคามุง
เคร่ืองเล่นสนาม

เพ่ือการป้องกันการชํารุดและ
พุพังของเคร่ืองเล่นสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างหลังคา
มุงเคร่ืองเล่นสนาม
บริเวณ ศพด.เมืองลี

30,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันแดดและฝน
รวมท้ังสามารถป้องกันการ
ชํารุด พุพังของเคร่ืองเล่น
สนามบริเวณ ศพด.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

15 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษา
และความปลอดภัยของการ
จัดการเรียนการสอนภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงอาคาร
และพ้ืนท่ีโดยรอบ

ศพด.เมืองลี

350,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพ
และความปลอดภัยในการ
จัดการเรียนการสอน
มากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ด้วยระบบโซ่ล่าเซลล์ของ อบต.เมืองลี

1.เพ่ือส่งเสริมและใช้พลังงาน
ทดแทนในการบริการประชาชน
2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ติดต้ังและขยาย
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์

500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีไฟฟ้าส่องสว่างท่ีสร้าง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
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17 โครงการก่อสร้างสวนอุ่นไอรัก
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก 
รัชกาลท่ี 10

1.เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัด
สวนสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบล
เมืองลี
2.เพ่ือสนับสนุนแนวทางเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลท่ี 10

ก่อสร้างสวนอุ่นไอรัก
เฉลิมพระเกียรติ ร.10

100,000 จํานวน
อย่างน้อย
1 แห่ง

เป็นการแสดงออกซ่ึงความ
จงรักษ์ภักดีในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
มีสวนสาธารณะในการ
พักผ่อนย่อนใจของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

18 โครงการขุดบ่อกําจัดขยะ เพ่ือการกําจัดขยะในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
/ขุดบ่อกําจัดขยะ

70,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถกําจัดขยะในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

19 โครงการเตาเผาขยะเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ตําบลเมืองลี

เพ่ือการกําจัดขยะในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
/จัดซ้ือ/จัดหา
เตาเผาขยะ

140,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถกําจัดขยะในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลีอย่างปลอดภัย
ต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

20 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ํา (ตะบันน้ํา) 1.เพ่ือให้มีระบบการจ่ายนํ้าท่ีดี
2.เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบนํ้า 10,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

21 โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานน้ํา ม.1-ม.7

1.เพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
พลังงานนํ้า
2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
3.เพ่ือสรรหาพลังงานทดแทน

ก่อสร้างระบบผลิต
กระแสไฟฟ้า

ด้วยพลังงานนํ้า

700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถผลิตไฟฟ้าสําหรับ
ใช้ในครัวเรือนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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22 โครงการก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ 
ม.1-ม.7

เพ่ือให้มีการใช้พลังงานทดแทน
ในภาคครัวเรือนของประชาชน

ก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส
ชีวภาพ

10,000 ปริมาณ
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนให้กับ
ประชาชน สามารถใช้
พลังงานทดแทนภายใน
ครัวเรือนอย่างแพร่หลาย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

23 โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แปรรูปทางการเกษตร 
ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปทาง
การเกษตรให้กับเกษตรกร
และประชาชน

ก่อสร้างระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์

10,000 ปริมาณ
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการแปรรูป
ทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

24 โครงการก่อสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
 ม.1-ม.7

1.เพ่ือส่งเสริมรายได้เสริมให้กับ
ประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน

ก่อสร้างเตาเผาถ่าน 10,000 ปริมาณ
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมรายได้
และการใช้พลังงานทดแทน
ให้กับประชาชนตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

25 โครงการปรับปรุงซุ้มประตู
บริเวณทางเข้าตําบลเมืองลี

เพ่ือการปรับปรุงซุ้มประตู
บริเวณทางเข้าตําบลเมืองลี
ให้สวยงามและมีสภาพม่ันคง
แข็งแรงปลอดภัย

ปรับปรุงซุ้มประตู
บริเวณทางเข้าตําบลเมืองลี

500,000 1 คร้ัง มีซุ้มประตูทางเข้าตําบล
เมืองลีท่ีม่ันคง แข็งแรง
และสวยงาม

กองช่าง
อบต.เมืองลี

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรตําบลเมืองลี ม.1-ม.7

1.เพ่ือการการปรับปรุงและการ
ขยายเขตไฟฟ้า เข้าพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรของประชาชน
2.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ปรับปรุงและขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าพ้ืนท่ีทําการเกษตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณ
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีระบบไฟฟ้าเข้าพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรของประชาชน
 ช่วยเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร
เดินทางและการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

27 โครงการปรับปรุงป้ายจราจรและ
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามเขตพ้ืนท่ี
เส่ียงอันตรายจากอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน
2.เพ่ือป้องการและลดการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ปรับปรุงป้าย สัญญาณไฟ
จราจร ด้วยระบบโซล่าเซลล์

ท่ัวท้ังตําบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีระบบไฟสัญญาณ และ
ป้ายจราจรตามจุดเส่ียง
อันตรายสามารถช่วยป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

28 โครงการปรับตัดถนนดอนมูลผามุง 1.เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเช่ือมต่อ
ระหว่างจังหวัดน่านและ
จังหวัดแพร่
2.เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน
เส้นทางระหว่างจังหวัดน่าน

และจังหวัดแพร่

1,000,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

ช่วยเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ระหว่างจังหวัด

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

29 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ําและระบบจ่ายน้ํา
ตําบลเมืองลี

1.เพ่ือให้มีการสูบนํ้าและจ่ายนํ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าพร้อม
ติดต้ังระบบสูบนํ้าและ

ระบบจ่ายนํ้า

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร รวมท้ัง
การป้องกันและระงับ
สาธารณภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

30 โครงการขุดบ่อน้ําต้ืนพร้อมระบบจ่ายนํ้า
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี ม.1-ม.7

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค

ขุดบ่อนํ้าต้ืนและระบบจ่ายนํ้า 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

31 โครงการขยายผิวถนนเส้นทางสะพาน
บ้านนาคาถึงสามแยกบ้านนาหมอ

1.เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
2.เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงและขยายผิวถนน
เส้นทางสะพานบ้านนาคา 

จนถึงสามแยกนาหมอ

500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
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 ๒๕69
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32 โครงการก่อสร้างสะพานเพ่ือการเกษตร 
การเดินทางและการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทาง
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี

ก่อสร้างสะพาน
สําหรับส่งเสริมการท่องเท่ียว

2,000,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

ก่อสร้างสะพานเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว และช่วยเพ่ิม
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

33 โครงการซ่อมแซมสะพาน
เพ่ือการเกษตรการเดินทางและ
การท่องเท่ียวตําบลเมืองลี

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทาง
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี

ซ่อมแซมสะพาน
สําหรับส่งเสริมการท่องเท่ียว

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สะพานได้รับการซ่อมแซม
ช่วยเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
เดินทางของนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

34 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่าย
น้ําและถังเก็บน้ํา อบต.เมืองลี

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค

ขุดบ่อบาดาลและจัดวาง
ระบบจ่ายนํ้าและก่อสร้าง

ถังเก็บนํ้า สําหรับ 
อบต.เมืองลี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าสําหรับการ
อุปโภค บริโภค และใช้ใน
การดําเนินการต่างๆ 
ของ อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

35 โครงการวางท่อระบายนํ้าตัดผ่าน
บ้านนายเริง ศรีแก้ว

1.เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมนํ้ากัด
เซาะถนนและพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของทางนํ้า
ในเหมาะสม

งานวางท่อระบายนํ้า 200,000 1
แห่ง

สามารถจัดวางการไหล
ของทางนํ้า การระบายนํ้า
ช่วยป้องกันนํ้า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้วยระบบโซล่าเซลล์
ท่ัวตําบลเมืองลี ม.1-ม.7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางในยามกลางคืน

ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า
ด้วยระบบโซล่าเซลล์

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีระบบไฟฟ้าช่วยทําให้
การสัญจรเดินทางตอน
กลางคืนสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

37 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้ําเย็น 
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

38 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอ-
บ้านวังน้ําเย็น หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

39 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ําถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้ําเย็น 
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและนํ้ากัด
เซาะถนน 
2.เพ่ือการจัดวางการไหลของนํ้า
และการระบายนํ้า

ปรับปรุงท่อระบายนํ้า
ถนนสายบ้านนาหมอ-

บ้านวังนํ้าเย็น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันนํ้าท่วม
นํ้ากัดเซาะถนน และป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การสัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

40 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้ําเย็น หมู่ท่ี 3 
และหมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดี ช่วยป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในการ
สัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้ําเย็น 
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและนํ้ากัด
เซาะถนน 
2.เพ่ือการจัดวางการไหลของนํ้า
และการระบายนํ้า

ก่อสร้างรางระบายนํ้า
ถนนสายบ้านนาหมอ-

บ้านวังนํ้าเย็น

500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันนํ้าท่วม
นํ้ากัดเซาะถนน และป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การสัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

42 โครงการปรับปรุงไหล่ทางและ
ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย บ้านวังน้ําเย็น หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือปรับปรุงถนนเส้นทาง
บ้านวังนํ้าเย็น 
2.เพ่ือป้องกันนํ้ากัดเซาะและ
นํ้าท่วมถนน

ปรับปรุงไหล่ทางและวางท่อ
ระบายนํ้าแบบคอนกรีต

เสริมเหล็ก พร้อมวางกล่อง
ลวดตาข่าย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 
ในการสัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

43 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ถนนสายหลักในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

1.เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ถนนสายหลักตําบลเมืองลี
2.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางตอนกลางคืน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ถนนสายหลักในพ้ืนท่ี

ตําบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 
ในการสัญจรเดินทาง
ในตอนกลางคืน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

44 โครงการปรับปรุงสะพานและ
บริเวณโดยรอบในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางของประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี

ปรับปรุงสะพานและ
ภูมิทัศน์โดยรอบสะพาน

ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 
ในการสัญจรเดินทาง
และช่วยส่งเสริม
การท่องเท่ียวตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

45 โครงการก่อสร้างอาคารรับรอง
สําหรับผู้ติดต่อราชการ

เพ่ือรับรองประชาชนและ
ผู้มาติดต่อราชการ

ก่อสร้างอาคารรับรอง
ประชาชนและผู้มาติดต่อ

ราชการ
บริเวณ อบต.เมืองลี

500,000 จํานวน
1 แห่ง

มีอาคารสําหรับรับรอง
ประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ณ อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

46 โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนน 1.เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง 
การจราจรภายใน
พ้ืนท่ีตําบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีระบบการติดตาม
การเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม
การค้า ขาย และเสพยาเสพติด

ดําเนินการของบประมาณ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือจัดหากล้อง CCTV

500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีระบบการสอดส่องดูแล
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

47 โครงการก่อสร้างศูนย์การกระจายข่าว
และการประชาสัมพันธ์ประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและข้อมูลสําคัญต่างๆ
ทางราชการให้กับ
ประชาชนตําบลเมืองลี

ก่อสร้างศูนย์กระจายข่าว
และการประชาสัมพันธ์

ของ อบต.เมืองลี 
เช่ือมต่อกับประชาสัมพันธ์

ของทุกหมู่บ้าน

500,000 จํานวน
1 แห่ง

สามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
และข้อมูลสําคัญต่างๆ ให้กับ
ประชาชนได้อย่างแพร่หลาย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

48 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

เพ่ือให้มีระบบนํ้าประปาสําหรับ
การอุปโภค บริโภค ภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

ก่อสร้างระบบประปา
ของ อบต.เมืองลี

300,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีระบบประปาสําหรับใช้ใน
การอุปโภค บริโภค และ
การให้บริการประชาชน
รวมท้ังผู้มาติดต่อราชการ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

49 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีประชุม
งานกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองลี

เพ่ือให้มีสถานท่ีสําหรับการ
จัดการประชุมสภาท้องถ่ิน
และการจัดกิจกรรมอันเก่ียวกับ
สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน

ก่อสร้างอาคารท่ีประชุม
สภาท้องถ่ิน

ของ อบต.เมืองลี

2,500,000 จํานวน
1 แห่ง

มีอาคารสําหรับการประชุม
และการจัดกิจกรรม
ท่ีเก่ียวกับสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

50 โครงการปรับปรุงต่อเติมร้ัวบริเวณสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

1.เพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี
2.เพ่ือจัดวางแนวเขตและ
ปรับภูมิทัศน์อาคาร ศพด.เมืองลี

ปรับปรุงร้ัวบริเวณ
ศพด.เมืองลี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถกําหนดแนวเขต
พ้ืนท่ีโดยรอบ ศพด.เมืองลี
สร้างความปลอดภัยให้กับ
เด็กนักเรียน ศพด.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

51 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1.เพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี
2.เพ่ือเตรียมส่งเสริมการ
เรียนการสอน ศพด.เมืองลี

ปรับปรุงอาคาร
ศพด.เมืองลี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

เพ่ิมความปลอดภัยและ
ส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้กับเด็กนักเรียน ศพด.
เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

52 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพ้ืนท่ี
สํานักงานโครงการหลวงน้ําแขว่ง

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนทางเข้า
พ้ืนท่ีสํานักงาน

โครงการหลวงนํ้าแขว่ง

300,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถสร้างความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง
เข้า-ออก พ้ืนท่ีสํานักงาน
โครงการหลวงนํ้าแขว่ง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

53 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รองรับและให้บริการประชาชน
และผู้เข้ามาติดต่อราชการ

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล

เมืองลี

500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

อาคารสํานักงานอบต.เมืองลี
มีความพร้อมในการรองรับ
และให้บริการประชาชน
และผู้เข้ามาติดต่อราชการ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

54 โครงการปรับปรุงถนนสายนาทะนุง-
นาคา และสายนาคา-นํ้าแขว่ง

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนสายนาทะนุง-
นาคา และต่อเน่ืองถึง
สายนาคา-นํ้าแขว่ง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

ถนนสายนาทะนุง-นาคา-
นํ้าแขว่งได้รับการปรับปรุง
ส่งเสริมการเดินทางอย่าง
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

55 โครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง
พร้อมระบบส่งนํ้า

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร

ก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง
พร้อมระบบส่งนํ้า

18,000,000 จํานวน
1 แห่ง

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ 
สําหรับการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

56 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ม.1-ม.7

1.เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร
2.เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน

ก่อสร้างระบบสูบนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ครอบคลุมท้ังตําบลเมืองลี

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ 
สําหรับการอุปโภค บริโภค
โดยใช้พลังงานทดแทน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

57 โครงการก่อสร้างระบบผันน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวตําบลเมืองลี

1.เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
2.เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและการท่องเท่ียว

ก่อสร้างระบบผันนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ 
สําหรับการอุปโภค บริโภค
และการท่องเท่ียวท่ัวท้ัง
ตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

58 โครงการโคกหนองนาโมเดล เพ่ือสนับสนุนและจัดการ
ดําเนินการตามแนวทาง
โคกหนองนาโมเดล

สนับสนุนหรือจัดทํา
โครงการโคกหนองนาโมเดล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถสนับสนุนหรือจัดทํา
โครงการโคกหนองนาโมเดล
ตามแนวทางท่ีกําหนด

กองช่าง
อบต.เมืองลี

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.02
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59 โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลเมืองลี

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการถ่ายทอดความรู้และ
การส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

ตําบลเมืองลี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถปรับปรุงศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตร ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดีย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

60 โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองลีให้มี
สภาพม่ันคงปลอดภัย

ซ่อมแซมอาคาร
ศพด.เมืองลี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสภาพดีพร้อมสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

61 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และ
อินเตอร์เน็ตตําบลเมืองลี

เพ่ือส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ต
และการให้บริการอินเตอร์เน็ต
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
และอินเตอร์เน็ต

ตําบลเมืองลี

300,000 จํานวน
1 แห่ง

มีศูนย์เรียนรู้และการให้
บริการอินเตอร์เน็ตตําบล
เมืองลี สําหรับประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

62 โครงการปรับปรุง
โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองลี

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองลี

ปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลเมืองลี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

โรงเรียนผู้สูงอายุตําบล
เมืองลี มีความปลอดภัย
พร้อมสําหรับการจัด
การเรียนการสอน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

63 โครงการติดต้ังราวก้ันอันตราย 
(Guard Rall)

เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงในการสัญจรเดินทาง
ของประชาชน

จัดซ้ือ/จัดหา/ก่อสร้าง
พร้อมติดต้ังราวก้ันบริเวณ
จุดเส่ียงอันตรายในพ้ืนท่ี

ตําบลเมืองลี

300,000 ปริมาณ
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถลดความรุนแรงของ
การเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร
เดินทางของประชาชนได้
ร้อยละ 60

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
นํ้าแขว่ง

รวม 63 โครงการ - - 70,680,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
ทางแยกน ้าตกนางกวัก หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5
บริเวณน้ าตกนางกวัก

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

5 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร
และการท่องเท่ียว หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงถนนบ้านวังน้ าเย็น
หมู่ท่ี 5

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

6 โครงการปรับปรุงถนนขนพืชผลการเกษตรห้วย
ก าแพ้ง-ผาแม้ว หมู่ท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

บริเวณก าแพ้ง-ผาแม้ว

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
ท าการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

7 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี 7 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างสะพาน บ้านนาม่วง
หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน คสล.
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

600,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรบริเวณ
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรเช่ือมต่อ

3 หมู่บ้าน 
น้ าอูน ป่าซาง นาม่วง

600,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
ท าการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

10 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน ้าอูน หมู่ท่ี 1 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าอูน
หมู่ท่ี 1

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

12 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน ้าลี หมู่ท่ี 5 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าลี
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าห้วยขุมต่อ 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6

บริเวณห้วยขุมต่อ

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน คสล.
บริเวณบ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

17 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
สะพานนาคาถึงนายอน หมู่ท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4
บริเวณสะพานนาคา

ถึงนายอน

3,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

18 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร บ้านน้ าแขว่ง

หมู่ท่ี 6

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

19 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยขุมต่อ 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วย
ขุมต่อ หมู่ท่ี 6

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

20 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน ้าห้วย
ทรายขาว หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงถนนทางเข้าอ่าง
เก็บน ้าห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

21 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยต้นกอก 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ห้วยต้นกอก หมู่ท่ี 3

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

22 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยม่วงด า 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ห้วยม่วงด า หมู่ท่ี 5

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

23 โครงการก่อสร้างถนนเข้าส านักสงฆ์ หมู่ 6 1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาให้กับประชาชน

ก่อสร้างถนน
เข้าส านักสงฆ์ หมู่ 6

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิดถนน
เส้นหลัก หมู่ 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิดถนนเส้นหลัก หมู่ 2

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

25 โครงการขยายถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ขยายถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

26 โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านต้นผ้ึง 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือซ่อมแซมให้ถนนมีความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร
เดินทาง

ซ่อมแซมถนนทางเข้า
บ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนเส้นหลัก
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

รางระบายน ้าถนนเส้นหลัก
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

28 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมปากทางเข้า
ห้วยต้นกอก หมู่ 3

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ปากทางเข้าห้วยต้นกอก 

หมู่ 3

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

29 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมทางไปบ้าน
ต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ทางไปบ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

30 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล าน ้าลี หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ล าน ้าลี หมู่ท่ี 5

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
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(บาท)

(KPI)

31 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร

บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการท าการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .5 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5

1,500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

33 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

โครงการปรับปรุงถนนเข้า
พ้ืนท่ีการเกษตร 

บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการท าการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

34 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร ม.7 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร
 ม.7

1,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการท าการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

35 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว ม.5 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการท่องเท่ียว

ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว ม.5

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

36 โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน
ท้ังระบบ หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน
ท้ังระบบ หมู่ท่ี 3

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถซ่อมแซมระบบประปา
ให้มีการจ่ายน้ าได้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี
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37 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) 
หมู่ท่ี 1

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

38 โครงการขยายระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ขยายระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 7

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

39 โครงการก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน ้าด่ืม
เพ่ืออุปโภค บริโภคท่ีสะอาด หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีระบบการผลิตน้ าด่ืม
ท่ีสะอาดให้กับประชาชน

ก่อสร้างระบบผลิต
และจ่ายน ้าด่ืม

เพ่ืออุปโภค บริโภคท่ีสะอาด
 หมู่ท่ี 3

700,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

40 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 5

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

41 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
 หมู่ท่ี 3

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

42 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) หมู่ท่ี 2 1.เพ่ือการซ่อมแซมถังเก็บน้ าฝน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5)
 หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
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43 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างระบบประปา หมู่ท่ี 3 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

44 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 2 1.เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
 หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

45 โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ท่ี 2 1.เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 2

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

46 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 6

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

47 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าบ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างถังเก็บน ้าบ้านน ้า
แขว่ง หมู่ท่ี 6

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

48 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือการซ่อมแซมถังเก็บน้ าฝน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5)
 หมู่ท่ี 4

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน
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49 โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล หมู่ท่ี 3 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

50 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) 
หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

51 โครงการก่อสร้างถังเก็บพักน ้าบาดาล 
พร้อมขุดเจาะบ่อน ้าดิบใหม่ บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างถังเก็บพักน ้าบาดาล 
พร้อมขุดเจาะบ่อน ้าดิบใหม่ 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

52 โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน
 หมู่ท่ี 7

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

53 โครงการก่อสร้างถังพักน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างถังพักน ้า หมู่ท่ี 3 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

54 โครงการซ่อมแซมระบบน ้าบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือการซ่อมแซมบ่อบาดาล
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบน ้าบ่อบาดาล
 หมู่ท่ี 4

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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55 โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน
 หมู่ท่ี 4

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

56 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถฟ้ืนฟูแหล่งน้ า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

57 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 1.ห้วยหมาก 
2.อ่างห้วยมะแขว่น หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 
1.ห้วยหมาก 

2.อ่างห้วยมะแขว่น 
หมู่ท่ี 1

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

58 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าทวาย หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าทวาย 
หมู่ท่ี 3

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

59 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยข้ีหมู หมู่ท่ี 2 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยข้ีหมู
 หมู่ท่ี 2

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)
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60 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยต้นต้อง หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยต้น
ต้อง หมู่ท่ี 5

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

61 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยน่าน หมู่ท่ี 7 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยน่าน
 หมู่ท่ี 7

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

62 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก หมู่ท่ี 6 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก
 หมู่ท่ี 6

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

63 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าพ้ืนท่ีแก้มลิง 
ห้วยน ้าทวาย หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

พัฒนาแหล่งน ้าพ้ืนท่ีแก้มลิง 
ห้วยน ้าทวาย หมู่ท่ี 3

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

64 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยบ้ังกลาง 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ห้วยบ้ังกลาง หมู่ท่ี 2

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

65 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ปรับปรุงอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี 3 5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

66 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยแก้ว หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยแก้ว
 หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

67 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยรากไม้ หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ห้วยรากไม้ หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

68 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าล าน ้าลี หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าล าน ้าลี 
หมู่ท่ี 3

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

69 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก 
ห้วยจ าเต๋ย หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก 
ห้วยจ าเต๋ย หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

70 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าห้วยช้างตาย 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือซ่อมแซมให้อ่างเก็บน้ ามีสภาพ
ดีพร้อมใช้งานส าหรับการเก็บกักน้ า

ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า
ห้วยช้างตาย หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

71 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยทวาย หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

อ่างเก็บน ้าห้วยทวาย หมู่ท่ี 4 5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

72 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยจาวัก หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยจาวัก
 หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

73 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าล าน ้าลี หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าล าน ้าลี 
หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

74 โครงการปรับปรุงสระห้วยมะกอก หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
 บริโภค และการเกษตร
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ปรับปรุงสระห้วยมะกอก 
หมู่ท่ี 3

100,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด
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(บาท)

 ๒๕67
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75 โครงการซ่อมแซมระบบประปาสายบ้านต้นผ้ึง 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาสาย
บ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

100,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

76 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 3

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

77 โครงการก่อสร้างถังพักน ้าบริเวณน ้าตกวังเขียว 
ม.1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค 
ในสถานท่ีท่องเท่ียว

ก่อสร้างถังพักน ้าบริเวณน ้า
ตกวังเขียว ม.1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
ของประชาชนและนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

78 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือให้มีซุ้มประตูหมู่บ้าน
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
การปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน

ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ บ้านนาม่วง

 หมู่ท่ี 7

100,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสวยงามให้กับ
ภูมิทัศน์ของชุมชนหมู่บ้าน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

79 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
(ม่อนคือ/ห้วยกระทิง) หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือจัดให้มีสวนสาธารณะส าหรับ
ประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
การพักผ่อนย่อนใจ

ก่อสร้างสวนสาธารณะ 
(ม่อนคือ/ห้วยกระทิง) หมู่ท่ี

 4

1,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดให้มีสวนสาธารณะ
เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนย่อนใจ
และการออกก าลังกายของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

80 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน หมู่ 5 เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของประชาชน

ก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน 
หมู่ 5

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีสถานท่ีส าหรับการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

81 โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและให้มี
สถานท่ีส าหรับการประกอบกิจกรรม
ของชุมชน/หมู่บ้าน

ปรับปรุงหอประชุม
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินกิจกรรม การประชุม
ของชุมชน หมู่บ้านได้มากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

82 โครงการขยายเขตติดต้ังไฟก่ิงส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน ม.2

1.เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
ในตอนกลางคืน

ขยายเขตติดต้ังไฟก่ิงส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน ม.2

150,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ในการเดินทาง
ตอนกลางคืนมากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

83 โครงการก่อสร้างถังพักน ้าและระบบส่งน ้า
เพ่ือการเกษตร ม.5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างถังพักน ้า
และระบบส่งน ้า

เพ่ือการเกษตร ม.5

2,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

84 โครงการก่อสร้างถังพักน ้าห้วยข้ีหมูและ
ห้วยบ้ังกลาง ม.2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างถังพักน ้า
ห้วยข้ีหมูและ

ห้วยบ้ังกลาง ม.2

1,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

85 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยจะวัก
พร้อมถังเก็บน ้าและระบบส่งน ้าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค ม.3

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยจะวัก
พร้อมถังเก็บน ้าและระบบ

ส่งน ้าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค ม.3

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

86 โครงการขุดบ่อบาดาลก่อสร้างถังเก็บน ้าและ
ระบบจ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค
บ้านนาม่วง ม.7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

ขุดบ่อบาดาลก่อสร้างถังเก็บ
น ้าและระบบจ่ายน ้า

บ้านนาม่วง ม.7

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

87 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้า (ตะบันน ้า) เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้า 
(ตะบันน ้า)

10,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

88 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ของหมู่บ้าน ม.2

เพ่ือให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมและการประชุม
ของชุมชน/หมู่บ้าน

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ของหมู่บ้าน ม.2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

ประชาชนสามารถจัดกิจกรรม
หรือจัดการประชุมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

89 โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
ม.3

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่าย
กระแสไฟฟ้าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ปรับปรุงระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า ม.3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ในการเดินทาง
ตอนกลางคืนมากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

90 โครงการปรับปรุงการจ่ายกระแสไฟฟ้าในชุมชน 
ม.6

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่าย
กระแสไฟฟ้าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ปรับปรุงการจ่าย
กระแสไฟฟ้าในชุมชน 

ม.6

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ในการเดินทาง
ตอนกลางคืนมากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

91 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือซ่อมแซมดาดล าเหมืองให้มี
สภาพดีพร้อมใช้งาน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

92 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนสายหลัก 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้าถนน
สายหลัก หมู่ท่ี 6

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 600,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

1,500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

95 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าบ้านต้นผ้ึง 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้า
บ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

96 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าบ้านน ้าอูน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบาย
น ้าบ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

97 โครงการก่อสร้างถนนเข้าป่าสุสานบ้านน ้าอูน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
2.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

ก่อสร้างถนนเข้าป่าสุสาน
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

กองช่าง
อบต.เมืองลี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1
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98 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการท าการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร 

บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

99 โครงการขยายถนนสายหลัก หมู่ท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ขยายถนนสายหลัก หมู่ท่ี 3 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

100 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการท าการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรบ้านนาม่วง 

หมู่ท่ี 7

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

101 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พระธาตุเมืองลี
ศรีน ้าอูนบ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
2.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

ก่อสร้างถนนเข้าสู่
พระธาตุเมืองลี

ศรีน ้าอูนบ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

กองช่าง
อบต.เมืองลี

102 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
และส่งเสริมการออกก าลังกาย บ้านนาคา 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
การท่องเท่ียว และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเพ่ือขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 
เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว

และส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.02/1
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103 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าบ้านนาคาและ
บ้านนาโป่ง หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้าบ้าน
นาคาและบ้านนาโป่ง หมู่ท่ี 4

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

105 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) 
หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

106 โครงการจัดซ้ือระบบสูบน ้าและระบบจ่ายน ้า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

จัดซ้ือระบบสูบน ้าและระบบ
จ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภค 

บริโภค หมู่ท่ี 1

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

107 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก
 หมู่ท่ี 2

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

108 โครงการปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

ปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา
ให้กับประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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109 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและระบบจ่ายน ้า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างระบบสูบน ้าและ
ระบบจ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภค
 บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

110 โครงการขุดบ่อน ้าต้ืนเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดบ่อน ้าต้ืนเพ่ือการอุปโภค
 บริโภคและการเกษตร 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

111 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 7 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
และพ้ืนท่ีทางการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าน ้า
แขว่ง หมู่ท่ี 7

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีท าการเกษตรและพ้ืนท่ี
อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

112 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเข้าฌาปนสถาน 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 และบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
ในตอนกลางคืน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
เข้าฌาปนสถาน 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 
และบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

600,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางในตอนกลางคืน
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

113 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าบริเวณฌาปนสถาน 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 และบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค ในสถานท่ี
ฌาปนสถานของประชาชน

ก่อสร้างถังเก็บน ้าบริเวณ
ฌาปนสถาน 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 
และบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

600,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค ในสถานท่ี
ฌาปนสถานของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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114 โครงการขุดบ่อน ้าต้ืนส าหรับการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดบ่อน ้าต้ืนส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 

และการเกษตร 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

115 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้าล าน ้าแขว่ง 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้า
ล าน ้าแขว่ง 

บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

116 โครงการขุดบ่อน ้าต้ืน บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดบ่อน ้าต้ืน 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

117 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

118 โครงการวางท่อส่งน ้าจากหน่วยจัดการ
ต้นน ้าเมืองลี บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

วางท่อส่งน ้าจาก
หน่วยจัดการต้นน ้าเมืองลี 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

119 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาห้วย
นางกวักพร้อมระบบจ่ายน ้า หมู่ 2 หมู่ 3 
และหมู่ 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
ห้วยนางกวักพร้อมระบบ

จ่ายน ้า หมู่ 2 หมู่ 3 
และหมู่ 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1
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120 โครงการปรับปรุงท่อส่งน ้าประปาภายในหมู่บ้าน
 บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงท่อส่งน ้าประปา
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคา 

หมู่ท่ี 4

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

121 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมวางท่อสูบน ้า 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม

วางท่อสูบน ้า 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

122 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า
อ่างห้วยทรายขาวบ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้าและ
ระบบส่งน ้าอ่างห้วย

ทรายขาวบ้านนาคา หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

123 โครงการขุดบ่อน ้าต้ืนเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดบ่อน ้าต้ืนเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

124 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยล าน ้าลี 
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ห้วยล าน ้าลี 

หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

125 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาของ
ประชาชน

ก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

126 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านวังน ้าเย็น 

หมู่ท่ี 5

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

127 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 

บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

128 โครงการจัดท าแก้มลิงและวางกล่องเกเบ้ียนบ้าน
วังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

จัดท าแก้มลิงและวางกล่อง
เกเบ้ียนบ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี

 5

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

129 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้านนาม่วง หมู่
ท่ี 7

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้าน
นาม่วง หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
รวมท้ังความปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

130 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยม่วงค า 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ห้วยม่วงค า 

บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
รวมท้ังความปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด
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 ๒๕67
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 ๒๕68
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(KPI)

131 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังน ้าเย็น 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

132 โครงการขุดบ่อท้ิงขยะ บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือส่งเสริมหรือให้มีแนวทาง
การก าจัดขยะของประชาชน
2.เพ่ือการก าจัดขยะในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี

ขุดบ่อท้ิงขยะ 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีแนวทางในการก าจัดขยะ
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

133 โครงการขุดบ่อบาดาลในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
ม.1-ม.7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดบ่อบาดาล
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 

ม.1-ม.7

700,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

134 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 6

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

135 โครงการวางท่อและขยายถนนภายในหมู่บ้าน
นาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

วางท่อและขยายถนน
ภายในหมู่บ้านนาหมอ 

หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

136 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน ้า 
คสล.บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน ้า 

คสล.บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

138 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

139 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงระบบส่งน ้า
ประปาภูเขา หมู่ท่ี 1

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค และบริโภค 
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

140 โครงการขุดรอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดรอกรางระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

141 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี 1 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี 1 350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

142 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบาย
น ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แบบ ผ.02/1
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143 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 1 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

144 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
ป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านป่าซาง 

หมู่ท่ี 2

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

145 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

146 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

147 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

148 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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149 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 2 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

150 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเข้าสู่
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เข้าพ้ืนท่ีฌาปนสถาน
2.เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเข้าสู่
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

การขยายเขตไฟฟ้าช่วย
สนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

151 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

152 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

153 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้า
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้า
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

154 โครงการก่อสร้างราวกันตกภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางของประชาชน

ก่อสร้างราวกันตก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02/1
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155 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น/ฝายชะลอน ้า
บริเวณห้วยต้นตอง หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายน ้าล้น
/ฝายชะลอน ้าบริเวณ
ห้วยต้นตอง หมู่ท่ี 3

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

156 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

157 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

158 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

159 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

160 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 3 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

161 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

162 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

163 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

164 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

165 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
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 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

166 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 4 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

167 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้าฝน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 

จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง
ถังเก็บน ้าฝน 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

168 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขาว 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกอ่างเก็บน ้า
ห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

169 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
 หมู่ท่ี 5

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

170 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังถังเก็บน ้า
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 

จัดซ้ือและติดต้ังถังเก็บน ้า
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

หมู่ท่ี 5

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค และบริโภค 
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

171 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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(บาท)
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172 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

173 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 5 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

174 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือเพ่ิมการป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

175 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

176 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

177 โครงการก่อสร้างสะพานใต้น ้า บ้านวังน ้าเย็น 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือการเก็บกักและการชะลอน้ า
ส าหรับการเกษตรของประชาชน
2.เพ่ือมีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร

ก่อสร้างสะพานใต้น ้า 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถกักเก็บน้ าให้มีปริมาณ
น้ าท่ีเพียงพอส าหรับการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02/1
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178 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้า ทุ่งปู่ตาถึง
ฝายปู่แดง หมู่ท่ี 6

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
ท าการเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้า 
ทุ่งปู่ตาถึงฝายปู่แดง หมู่ท่ี 6

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
ท าการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

179 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

180 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

181 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 6 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

182 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือเพ่ิมการป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

183 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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184 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

185 โครงการขุดบ่อก าจัดขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เพ่ือการก าจัดขยะในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลีอย่างมีประสิทธิภาพ

ขุดบ่อก าจัดขยะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถก าจัดขยะในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลีอย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

186 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

187 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้าบ้านนาม่วง 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้า
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

188 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

189 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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190 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

191 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือเพ่ิมการป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

192 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

193 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

194 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณ
หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของประชาชน

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

195 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังถังเก็บน ้าบริเวณ
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค ในพ้ืนท่ี
ฌาปนสถานของประชาชน

จัดซ้ือและติดต้ังถังเก็บน ้า
บริเวณ
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค ในพ้ืนท่ี
ฌาปนสถานของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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196 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน ้า
และไหล่ทางแบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน ้า

และไหล่ทางแบบตัวยูพร้อม
วางเรียงหินในกล่อง

ลวดตาข่าย บ้านนาม่วง 
หมู่ท่ี 7

100,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

197 โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมรางระบายน ้า
และไหล่ทางแบบตัวยู บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริม
รางระบายน ้า

และไหล่ทางแบบตัวยู 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

198 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านวังน้ าเย็น 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือการเก็บกักและการชะลอน้ า
ส าหรับการเกษตรของประชาชน
2.เพ่ือมีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเก็บกักและการชะลอน้ า
ท าให้มีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

199 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายหลัก
หน้าหอประชุมหมู่บ้าน(ห้วยหมาก) หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ถนนสายหลักหน้า
หอประชุมหมู่บ้าน 
(ห้วยหมาก) หมู่ท่ี 1

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

200 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าลุ่มวัดห่าง 
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
และศาสนสถานของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน้ าลุ่มวัดห่าง 
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและศาสนสถาน
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02/1
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201 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

202 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีทางการศึกษา
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถปรับปรุงสถานท่ี
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลีให้มีสภาพพร้อม
ส าหรับด าเนินการเรียนการสอน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

203 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าห้วยบ้ังกลาง 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ห้วยบ้ังกลาง หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

204 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้า หมู่ท่ี 1 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
และพ้ืนท่ีท าการเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้า หมู่ท่ี 1 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ี
ท าการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

205 โครงการก่อสร้างเสริมฝายล าน ้าลีพร้อม
ท่อส่งน ้า จ านวน 2 จุด หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือเพ่ิมปริมาณการเก็บกักและการ
ชะลอน้ าส าหรับการเกษตรของ
ประชาชน
2.เพ่ือมีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร

ก่อสร้างเสริมฝายล าน ้าลี
พร้อมท่อส่งน ้า จ านวน 2 

จุด หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมปริมาณการเก็บกัก
และการชะลอน้ าเพ่ือให้มี
ปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

206 โครงการขุดลอกล าห้วยลากไม้ (แก้มลิง) หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกล าห้วยลากไม้ 
(แก้มลิง) หมู่ท่ี 4

100,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

207 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าทุ่งนาดง หมู่ท่ี 6 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
และพ้ืนท่ีท าการเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้าทุ่งนาดง 
หมู่ท่ี 6

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีท า
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

208 โครงการซ่อมแซมฝายนาหมอ หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมฝายนาหมอ หมู่ท่ี 4 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

209 โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

210 โครงการขุดลอกล าเหมืองนาตาล หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองนาตาล 
หมู่ท่ี 4

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

211 โครงการขุดลอกล าน ้าอูน (แก้มลิง) หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกล าน ้าอูน (แก้มลิง) 
หมู่ท่ี 1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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212 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง หมู่ท่ี
 3

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

213 โครงการขุดลอกน ้าตกและล าน ้าสาขา 
(น ้าตกวังพระง่าง) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค การเกษตร
และการท่องเท่ียว

ขุดลอกน ้าตกและล าน ้าสาขา 
(น ้าตกวังพระง่าง) หมู่ท่ี 5

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค การเกษตร
และการท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

214 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

215 โครงการก่อสร้างส่ิงป้องกันน ้ากัดเซาะพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างส่ิงป้องกันน ้ากัด
เซาะพ้ืนท่ี

ทางการเกษตร หมู่ท่ี 2

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

216 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าน ้าลี หมู่ท่ี 5 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าน ้าลี 
หมู่ท่ี 5

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

217 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง 
1.ต้นน ้า 2.น ้าแขว่งกลาง หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง 
1.ต้นน ้า 2.น ้าแขว่งกลาง 

หมู่ท่ี 6

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)
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(บาท)

(KPI)

218 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

219 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองหล่ายหน้า 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง
หล่ายหน้า หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

220 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมืองทุ่งน่าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง
ทุ่งน่าน หมู่ท่ี 7

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

221 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

222 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ท่ี 4

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

223 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้า บ้านน ้าแขว่ง 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้า 
บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

224 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายป่าไผ่ 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายป่าไผ่ 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

225 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้านามะกอก หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้านามะกอก
 หมู่ท่ี 3

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

226 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

227 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง หมู่ท่ี
 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แบบ ผ.02/1
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 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)
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(บาท)

(KPI)

228 โครงการซ่อมแซมฝายก้ันน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมฝายก้ันน ้า หมู่ท่ี 3 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

229 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตรนาสาบน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร
นาสาบน หมู่ท่ี 2

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

230 โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งน่าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมฝายทุ่งน่าน หมู่ท่ี 7 200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

231 โครงการก่อสร้างฝายนามะกอก หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายนามะกอก 
หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

232 โครงการก่อสร้างเสริมพนังก้ันน ้านานางเกษร 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างเสริมพนังก้ันน ้า
นานางเกษร หมู่ท่ี 1

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

233 โครงการซ่อมแซมฝายนาม่วง (ท าให้ต ่าลง) 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมฝายนาม่วง 
(ท าให้ต ่าลง) หมู่ท่ี 7

100,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)
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(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

234 โครงการขุดลอกล าห้วยทรายขาวและ
ล าน ้าสาขา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกล าห้วยทรายขาวและ
ล าน ้าสาขา หมู่ท่ี 4

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

235 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นทุ่งหล่ายหน้า หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงฝายน้ าล้น
ทุ่งหล่ายหน้า หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

236 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

237 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าเหมืองนาโป่ง
หมู่ท่ี 4

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าเหมือง
นาโป่งหมู่ท่ี 4

250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

238 โครงการก่อสร้างรางรินล าเหมืองนาโป่ง หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างรางรินล าเหมือง
นาโป่ง หมู่ท่ี 4

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

239 โครงการก่อสร้างฝายลุ่มบ้าน หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายลุ่มบ้าน หมู่ท่ี 2 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

240 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้า
นานายมนัส แปงเหมือน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้า
นานายมนัส แปงเหมือน 

หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

241 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าห้วยก าแพ้งและ
บริเวณพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเส่ียงต่อการถูกน ้ากัดเซาะ 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้า
ห้วยก าแพ้งและบริเวณ

พ้ืนท่ีเกษตรท่ีเส่ียงต่อการ
ถูกน ้ากัดเซาะ หมู่ท่ี 2

3,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
อยู่อาศัยและพ้ืนท่ีท าการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

242 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 7 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้า
ล าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 7

550,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
อยู่อาศัยและพ้ืนท่ีท าการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

243 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง บ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
อยู่อาศัยและพ้ืนท่ีท าการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

244 โครงการซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียน 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียน 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1
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245 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้า
และจ่ายน ้า

พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร 

บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

246 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบประปา
เพ่ือการเกษตร

บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

247 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าล าน ้าอูน 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน ้า
ล าน ้าอูน บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

248 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า
เพ่ือการเกษตรด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้า
และจ่ายน ้าเพ่ือการเกษตร

ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

249 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและจ่ายน ้าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้าและ
จ่ายน ้าบาดาลพลังงาน

แสงอาทิตย์ บ้านนาม่วง 
หมู่ท่ี 7

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
แบบ ผ.02/1
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250 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างถังเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตร 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

251 โครงการขุดลอกหน้าฝายชลประทาน 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกหน้าฝายชลประทาน 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

252 โครงการขุดลอกล าน ้าลีและวางกล่องเกเบ้ียน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกล าน ้าลีและ
วางกล่องเกเบ้ียน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

253 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบประปา
เพ่ือการเกษตร 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

254 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเสือ บ้านนาม่วง 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเสือ 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02/1
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255 โครงการจัดหาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

จัดหาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

256 โครงการปรับปรุงฝายหล่ายหน้า 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงฝายหล่ายหน้า 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

257 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 1 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

258 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 1

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

259 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียว 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี
ท่องเท่ียว บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถวางแนวทางในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02/1
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260 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

261 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

262 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช
บริเวณล าน ้าแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช
บริเวณล าน ้าแขว่ง 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

30,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

263 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ปรับปรุงซ่อมแซม
ดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

264 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1
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265 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
พร้อมระบบสูบน ้าและจ่ายน ้าโดย
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตรพร้อมระบบ

สูบน ้าและจ่ายน ้าโดย
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 4

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

266 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 5 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

267 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 6 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

268 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 6

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

269 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณ
ล าน ้าแขว่ง บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช
บริเวณล าน ้าแขว่ง 

บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

30,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

270 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02/1
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271 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

272 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

50,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

273 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 5

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

274 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพพร้อมลานกีฬา
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือการส่งเสริมอาชีพและการสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี
2.เพ่ือการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
ของประชาชนต าบลเมืองลี

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพพร้อม
ลานกีฬาบ้านวังน้ าเย็น 

หมู่ท่ี 5

4,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมอาชีพและ
การสร้างรายได้ รวมท้ัง
การส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
ของประชาชนต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

275 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านวังน้ าเย็น 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02/1
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276 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายหลัก
หน้าหอประชุมหมู่บ้าน (ห้วยหมาก) หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนน
สายหลักหน้าหอประชุม

หมู่บ้าน (ห้วยหมาก) หมู่ท่ี 1

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

277 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าลุ่มวัดห่าง 
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
การเกษตรและศาสนสถานของ
ประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน้ าลุ่มวัดห่าง 
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีท าการการเกษตร
และศาสนสถานของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

278 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

279 โครงการติดต้ังราวกันตก บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ติดต้ังราวกันตก บ้านนาม่วง
 หมู่ท่ี 7

200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

280 โครงการขยายผิวถนนพร้อมติดต้ังราวกันตก
บริเวณท่อลอดเหล่ียมบ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขยายผิวถนนพร้อมติดต้ัง
ราวกันตกบริเวณ

ท่อลอดเหล่ียมบ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2

400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1
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281 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าโดยวางเรียงหิน
ในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วง 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน ้า
โดยวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย บ้านนาม่วง 

หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

282 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านน ้าแขว่ง 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

283 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าห้วยบ้ังกลาง 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ห้วยบ้ังกลาง หมู่ท่ี 2

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รวม 283 โครงการ - - 221,570,000 - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดงานประจ าปีและ
ของดีเมืองน่าน 
อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน

1.เพ่ืออุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอ
นาหม่ืน ในการจัดงานประจ าปี
และของดีเมืองน่าน 
2.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการค้า
การพาณิชย์ สินค้า ผลิตภัณฑ์
จากท้องถ่ิน
3.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีและท้องถ่ิน

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน
ตามจ านวนท่ีก าหนด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

ท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืนสามารถ
จัดงานประจ าปีและของดีเมืองน่าน
ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ 
เกิดการส่งเสริมรายได้ การค้าขาย
สินค้าอันมีแหล่งสินค้าจาก
อ าเภอนาหม่ืน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี
และท่ีว่าการ

อ าเภอนาหม่ืน

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงน ้าแขว่ง

เพ่ืออุดหนุนการด าเนินการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงน้ าแขว่ง

อุดหนุนงบประมาณหรือ
สนับสนุนการด าเนินการ

ของโครงการหลวงน้ าแขว่ง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ีก าหนด โครงการหลวงน้ าแขว่งสามารถ
จัดโครงการ/กิจกรรมตามท่ีก าหนด

อบต.เมืองลี
โครงการหลวง

น้ าแขว่ง

3 โครงการสนับสนุนโครงการปิดทอง
หลังพระ สืบสานพระราชด าริบ้านน ้า
อูน

เพ่ืออุดหนุนการด าเนินการของ
โครงการปิดทองหลังพระ
บ้านน้ าอูน

อุดหนุนงบประมาณหรือ
สนับสนุนการด าเนินการ

ของโครงการปิดทองหลังพระ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ีก าหนด โครงการปิดทองหลังพระสามารถ
จัดโครงการ/กิจกรรมตามท่ีก าหนด

อบต.เมืองลี
โครงการปิดทอง

หลังพระ

รวม 3 โครงการ - - 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการเทศกาลของดีต าบลเมืองลี 1.เพ่ือจัดงานประจ าปีของ
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การเกษตร และการค้าขาย
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดงาน/กิจกรรม/โครงการ
เทศกาลของดีต าบลเมืองลี

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถส่งเสริมการจัดค้าขาย 
การจ าหน่ายสินค้าการเกษตร
ของป่า ผลิตภัณฑ์พ้ืนถ่ินต าบล
เมืองลี รวมท้ังส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

อบต.เมืองลี
ชุมชน/หมู่บ้าน

องค์กรภาคีเครือข่าย

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
กลุ่มอาชีพชุมชน

1.เพ่ือการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี
2.เพ่ือการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตามท่ีก าหนด สามารถส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือการส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนในต าบลเมืองลี

ส่งเสริมการค้าตามแนวทาง
ตลาดประชารัฐ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตามท่ีก าหนด สามารถส่งเสริมตลาดและการค้า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการอบรมการพัฒนาอาชีพ 
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพท่ีหลากหลายท าให้เกิด
การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตามท่ีก าหนด ประชาชนต าบลเมืองลี ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพช่วยท าให้เกิดการ
สร้างรายได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

5 โครงการผลิตถ่านอัดแท่ง ม.1-ม.7 1.เพ่ือการส่งเสริมอาชีพทางเลือก
หรืออาชีพเสริมให้กับประชาชน
2.เพ่ือการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การผลิตถ่านอัดแท่ง

ให้กับประชาชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลี มีทักษะ
และอาชีพเสริมในการสร้างรายได้
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

6 โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือนและ
การอบรมให้ความรู้เร่ืองการท างาน
เป็นกลุ่ม ม.1-ม.7

1.เพ่ือให้ความรู้ในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองการท างาน
เป็นกลุ่มและความสามัคคีให้กับ
ประชาชน

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
การจัดท าบัญชีครัวเรือน
และการท างานเป็นกลุ่ม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลีมีองค์ความรู้
ในด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน
และการท างานเป็นกลุ่ม

กองคลัง
อบต.เมืองลี

7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานหลังฤดูเก็บเก่ียว

1.เพ่ือการให้ความรู้เพ่ิมเติม
ในการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน

จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลีและเกษตรกร
มีรายได้เสริมหลังจากฤดูเก็บเก่ียว

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

8 โครงการฝึกอบรมและการส่งเสริม
ทักษะอาชีพเพ่ือประชาชน
1.ด้านหัตถกรรม 2.ด้านการแปรรูป
3.ด้านการท าดอกไม้ประดิษฐ์ 
ม.1-ม.7

1.เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
งานฝีมือให้กับประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมทักษะในการ
ประกอบอาชีพส าหรับการ
สร้างรายได้เสริมให้กับ
ประชาชน

จัดฝึกอบรมในการประกอบ
อาชีพและเสริมทักษะ

งานฝีมือให้กับประชาชน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลี มีทักษะ
เก่ียวกับงานฝึมือ สามารถใช้ในการ
สร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับตนเองได้

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

9 โครงการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

เพ่ือการปรับภูมิทัศน์ให้ชุมชน/
หมู่บ้านให้สวยงามและปลอดภัย

ด าเนินการปรับภูมิทัศน์
หมู่บ้าน

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ
ปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

10 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
ให้กับต าบลเมืองลี

ด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการส่งเสริม

การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ีก าหนด ต าบลเมืองลีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ มีความพร้อมในการ
ท่องเท่ียว การต้อนรับนักท่องเท่ียว
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
ให้กับประชาชนและต าบลเมืองลี

อบต.เมืองลี
ชุมชน/หมู่บ้าน

องค์กรภาคีเครือข่าย
หน่วยงานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

11 โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์
แหล่งท่องเท่ียวน ้าตก

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์
แหล่งท่องเท่ียวน้ าตก
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สถานท่ีท่องเท่ียวมีความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนด

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

12 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี บริเวณ 
1.น ้าตกตาดหมอก 
2.น ้าตกนางกวัก (แม่จวัก) 
3.น้ าตกวังเขียว 
4.น ้าตกวังพระง่าง

1.เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวห้วยทรายขาว ม.4

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ห้วยทรายขาว

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

14 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
นายอน-นาตาล ม.4

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
นายอน-นาตาล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

15 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ล าน ้าลี ม.4

1.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ล าน้ าลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
น ้าตกนางกวัก ม.3

1.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
น้ าตกนางกวัก

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
น ้าตกวังเขียว หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
น้ าตกวังเขียว

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

18 โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

19 โครงการสนับสนุนหมู่บ้านท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือการสนับสนุนหมู่บ้าน
เตรียมความพร้อมรับการท่องเท่ียว
3.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน
ท่ีมาจากการท่องเท่ียว

สนับสนุนหมู่บ้านท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ตามท่ีก าหนด หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
มีความพร้อมในการต้อนรับ
นักท่องเท่ียว 
สถานท่ีท่องเท่ียวภายในหมู่บ้าน
มีความสวยงามและปลอดภัย

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

20 โครงการจัดท าซุ้มประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

จัดท าซุ้มประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

21 โครงการก่อต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว

1.เพ่ือการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ก่อสร้างหรือก่อต้ัง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

22 โครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ด าเนินการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

23 โครงการก่อสร้างระบบผันน ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

1.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภค บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว

ปรับปรุงระบบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ีก าหนด สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

รวม 23 โครงการ - - 6,840,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช
ทางการเกษตร

เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ให้กับเกษตรกรต าบลเมืองลี

สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช
ทางการเกษตร

ให้กับเกษตรกรและประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ตามท่ีก าหนด เกษตรกรและประชาชนต าบลเมืองลี
ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
ทางการเกษตร

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

2 โครงการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ 
ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมการเกษตรและ
การปลูกไม้ยืนต้นต าบลเมืองลี

สนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้
ให้กับเกษตรกรและประชาชน

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตามท่ีก าหนด เกษตรกรและประชาชนต าบลเมืองลี
ได้รับการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้
ทางการเกษตร

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
เกษตรให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน
ให้กับเกษตรกรหรือ

ประชาชน เก่ียวกับการเกษตร
และพืชเศรษฐกิจ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกษตรกรและประชาชนต าบลเมืองลี
ได้รับการฝึกอบรมหรือการศึกษา
ดูงานด้านการเกษตร ช่วยเพ่ิม
องค์ความรู้ด้านการเกษตรในการ
ประกอบอาชีพมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัว

1.เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัว
2.เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
การปลูกพืชผักสวนครัว

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวให้กับประชาชนและ
เกษตรกรต าบลเมืองลี ใช้เป็น
อาหารในกับประชาชน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
11.แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียนด้านการเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชน

เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้เก่ียวกับ
การเกษตรให้กับเด็กนักเรียน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตรให้กับ

เด็กนักเรียน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เด็กนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี มีองค์ความรู้เก่ียวกับการ
เกษตร สามารถใช้เป็นทักษะในการ
สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มเล้ียงเป็ดไข่
ต าบลเมืองลี

1.ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือการสร้างรายได้ด้านการ
เกษตรให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเล้ียงเป็ดให้กับ
เกษตรและประชาชน

ต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกษตรกรและประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับการเล้ียงเป็ดไข่ สามารถ
สร้างรายได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

7 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทาง
การเกษตรในการปลูกพืชในโรงเรือน

เพ่ือให้ความรู้ด้านในการท า
การเกษตรให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ให้กับเกษตรกรและประชาชน

ในการปลูกพืชในโรงเรือน

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชใน
โรงเรือน สามารถสร้างรายได้
มากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี 

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

โรงเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

8 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้พ้ืนท่ี
น้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูง

1.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร
และประชาชนต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรม
การปลูกพืชในพ้ืนท่ีจ ากัด

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชใน
พ้ืนท่ีจ ากัด สามารถสร้างรายได้
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
11.แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

9 โครงการอบรมการปลูกพืชแบบ
ประณีต ม.1-ม.7

เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางการเกษตร
ให้กับเกษตรกรและประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรม
การปลูกพืชแบบประณีต

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแบบ
ประณีต สามารถสร้างรายได้
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

10 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น 
ม.1-ม.7

1.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
เกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการปลูกไม้ยืนต้น

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ
การปลูกไม้ยืนต้น

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ร้านค้าชุมชนเพ่ือจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภคและการเกษตร

เพ่ือการส่งเสริมการประกอบกิจการ
ร้านค้าชุมชนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสริมการค้าชุมชน
ให้กับผู้ประกอบการและ
ประชาชนต าบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ผู้ประกอบการร้านค้าได้มีความรู้
ทักษะและแนวทางในการประกอบ
กิจการร้านค้ามากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

12 โครงการสนับสนุนการต้ัง
กลุ่มเกษตรกร ม.1-ม.7

เพ่ือการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

สนับสนุนส่งเสริมการจัดต้ัง
กลุ่มเกษตรกร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

มีการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรตามกลุ่ม
ท่ีก าหนด สร้างอ านาจการต่อรอง
ผลผลิตทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรและประชาชนมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

13 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล 
ท้ังในและนอกโรงเรือน 
ม.1-ม.7

1.เพ่ือการส่งเสริมการปลูกไม้ผล
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมรายได้ทางการเกษตร
3.เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนด้านการปลูกไม้ผล

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการปลูกไม้ผล
ท้ังในและนอกโรงเรือน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ
การปลูกไม้ผลท้ังในและนอก
โรงเรือน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
11.แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรและประชาชนมีรายได้
จากการเล้ียงสัตว์

จัดการฝึกอบรมการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ ให้กับเกษตรกร
ผู้เล้ียงสัตว์ และประชาชน

ต าบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกษตรกรและประชาชนต าบลเมืองลี
มีความรู้ในการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้กับตนเองมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

15 โครงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ให้กับเกษตรกรและประชาชน

ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกษตรกรและประชาชนต าบลเมืองลี
มีองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นการสร้างรายได้
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

16 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสานตามแนวทางพระราชด าริฯ

1.เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางพระราชด าริ
2.เพ่ือการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
ทางการเกษตร

ก่อสร้างหรือก่อต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร
ตามแนวทางพระราชด าริฯ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ีก าหนด เกษตรกรและประชาชนต าบลเมืองลี
มีอ านาจในการต่อรองสินค้าทาง
การเกษตร สามารถจัดหาตลาด
ในการจ าหน่ายสินค้าได้

อบต.เมืองลี

17 โครงการเสริมสร้างความม่ันคง
ทางอาหารและการเกษตร

1.เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร
2.เพ่ือการมีอาหารท่ีเพียงพอ
ส าหรับการเผชิญเหตุภัยพิบัติ
และโรคระบาด

จัดโครงการฝึกอบรมหรือ
การส่งเสริมความม่ันคง

ทางอาหารและการเกษตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ต าบลเมืองลีมีความม่ันคงทาง
อาหารและการเกษตร สามารถ
เผชิญเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
การเกิดโรคระบาดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

รพสต.เมืองลี

รวม 17 โครงการ - - 3,555,000   3,555,000   3,555,000   3,555,000   3,555,000   - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
11.แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.02
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1 โครงการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ติดยาเสพติด เพ่ือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

ด าเนินการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ท่ีผ่านการ
บ าบัดยาเสพติดให้มีสุขภาพดี
และมีความพร้อมในการท างาน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลีได้
ร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number One 
จังหวัดน่านประจ าต าบลเมืองลี

เพ่ือด าเนินการตามแนวทางของ
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามท่ีก าหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตามจ านวน
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้รับข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติด
มากย่ิงข้ึน ช่วยลดปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ได้ร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

รวม 3 โครงการ - - 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 - -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.เพ่ือการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สวยงาม
และปลอดภัย
2.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี
มีความสวยงาม ปลอดภัยและ
พร้อมท่ีจะด าเนินการเรียน
การสอน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. เพ่ือการสนับสนุนอาหารเสริมนม
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารเสริมนม ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลเมืองลี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ตามจ านวน
งบประมาณ
และจ านวน
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสริมนม ได้ครบถ้วน
ตามจ านวน เพ่ือช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีแข็งแรงสมวัย

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลเมืองลี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ตามจ านวน
งบประมาณ
และจ านวน
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารกลางวันได้ครบถ้วน
ตามจ านวน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

เพ่ือการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้กับ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามจ านวน
งบประมาณ
และจ านวน
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ได้รับอาหาร
กลางวัน ได้ครบถ้วนตามจ านวน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพ่ือการสนับสนุนอาหารเสริมนม
ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้กับ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ตามจ านวน
งบประมาณ
และจ านวน
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ได้รับอาหาร
เสริมนม ได้ครบถ้วนตามจ านวน
เพ่ือช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงสมวัย

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

6 โครงการแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ เพ่ือการแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีภาวะ
ทุพโภชนาการให้กับเด็กในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

ด าเนินการจัดการสนับสนุน
อาหารเสริม และปัจจัยอ่ืนๆ

ท่ีช่วยแก้ไขปัญหา
ทุพโภชนาการให้กับเด็ก

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตามจ านวน
เด็กท่ีมี
ปัญหาฯ

เด็กผู้มีปัญหาด้านสุขภาพได้รับ
การส่งเสริมโภชนาการให้ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

7 โครงการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้มีงบประมาณท่ีเพียงพอ
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
ตามอ านาจและหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองลี

ตามระเบียบ/กฎหมาย
ท่ีก าหนด

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

สามารถบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองลี ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

8 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก ศพด. เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
ด้านโภชนาการให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

จัดหาอาหารเสริมหรือปัจจัย
ท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริม

โภชนาการให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

เมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตามจ านวน
เด็กนักเรียน

ศพด.

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ให้สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
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 ๒๕69
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9 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเล็ก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเรียนการสอนและ
การดูแลเด็กเล็กให้กับครูและ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.เมืองลี

จัดฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ฝึกอบรมตามหลักสูตร

การเพ่ิมศักยภาพครูและ
ผู้ดูแลเด็ก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝึกอบรม
อย่างน้อย

1 คร้ัง

ครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี ได้รับการฝึกอบรม
เสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
มาย่ิงข้ึน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

10 โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองลี

เพ่ือให้มีระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับ
การเรียนการสอนและการส่ือสาร
ภายใน ศพด.เมืองลี

ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตามจ านวน
งบประมาณ

มีระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับการ 
เรียนการสอนและการส่ือสาร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองลี

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

11 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี

สนับสนุนโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 แห่ง

สามารถสนับสนุนโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

12 โครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
การด าเนินงานโรงเรียนพระปริยัตธรรม
วัดนาราบวิทยา

เพ่ือสนับสนุนแนวทางตาม
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพฯ
ในการด าเนินงานโรงเรียนวัด
นาราบวิทยา

สนับสนุนโรงเรียนวัดนาราบ
วิทยา ตามท่ีก าหนด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

สามารถสนับสนุนการด าเนินการ
ของโรงเรียนวัดนาราบวิทยา
ตามแนวทางท่ีก าหนด

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

13 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 1.จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลเมืองลี
2.บริหารจัดการ และดูแลโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี

จัดต้ังและบริหารจัดการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตามอ านาจหน้าท่ี

ท่ีระเบียบ/กฎหมายก าหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

สามารถจัดต้ังและบริหารจัดการ
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเมืองลี
ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้สูงอายุต าบลเมืองลี
ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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14 โครงการส่งเสริมจิตส านึกรักการอ่าน เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และ
มีประโยชน์ให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมรักการอ่าน
ให้กับประชาชนต าบล

เมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม
ทุกหมู่บ้าน

ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้จากการอ่านหนังสือและ
เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านหนังสือ
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

15 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมความรู้นอกสถานศึกษา
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ตามท่ีก าหนด

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้นอกสถานศึกษาท าให้
เปิดโลกทัศน์และส่งเสริมการเรียนรู้

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือให้สถานศึกษาในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี มีงบประมาณเพียงพอ
ในการด าเนินการเรียนการสอน
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนด

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาในการบริหาร

จัดการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
มีงบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับ 
การบริหารจัดการตามอ านาจ 
หน้าท่ี

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

17 โครงการสนับสนุนการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสนับสนุนการท าการเกษตร
เพ่ือให้มีอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ในการจัดท าการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
มีการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับ
การท าการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

18 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการจัดการ
และคัดแยกขยะในโรงเรียนให้กับ
เด็กนักเรียน

สนับสนุนการด าเนินการ
โรงเรียนปลอดขยะ

ให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

โรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้ปลูกฝังจิตส านักและความรู้
ในการคัดแยะและก าจัดชยะ
ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

รวม 18 โครงการ - - 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์น ้ายาเคมี
และสารท่ีมีฟอสก าจัดยุงลาย

1.เพ่ือให้มีอุปกรณ์ส าหรับ
การก าจัดยุงลาย
2.เพ่ือป้องกันปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
เก่ียวกับการก าจัดยุงลาย

และสนับสนุนให้กับชุมชน/
หมู่บ้านและองค์กรภาคี

เครือข่าย ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี

ด าเนินการตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านสุขภาพ

1.เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านสุขภาพ
2.เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมืองลี
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนด้านสุขภาพ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ทุกหมู่บ้าน

ประชาชนต าบลเมืองลี มีความรู้
และวิธีการในการดูแลสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง และมีสุขภาพดี
สมบูรณ์แข็งแรง

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

4 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพ่ือการด าเนินการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคตามบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรค

และการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ท่ัวท้ัง
ต าบลเมืองลี

สามารถด าเนินการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคภายในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

5 โครงการตรวจสุขภาพส าหรับประชาชน
ต าบลเมืองลี

เพ่ือให้ระบบการตรวจสุขภาพ
ส าหรับประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน
ทุกหมู่บ้าน

ประชาชนต าบลเมืองลี สามารถ
เข้าถึงกระบวนการตรวจสุขภาพ
ตามหลักการแพทย์สมัยใหม่
อย่างครบถ้วน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
5.แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02
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 ๒๕66
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6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์
และผู้ปกครองเด็กอายุ 0-6 ปี

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่
ผู้มีครรภ์และผู้ปกครองเด็กเล็ก
ในการดูแลสุขภาพและร่างกาย
ของตนเองและบุตร

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการดูแลครรภ์และ
การดูแลเด็กเล็กให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลีความทักษะ
และความรู้ในการดูแลครรภ์ และ
การดูแลเด็กเล็กแรกเกิด ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการแพทย์

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1.เพ่ือการด าเนินการป้องกันและ
การควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก

จัดกิจกรรมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การอบรม
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

8 โครงการธรรมนูญสุขภาพ เพ่ือจัดให้มีการวางแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดวางแนวทาง
ธรรมนูญสุขภาพในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

มีการวางแนวทางเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพให้กับประชาชนต าบล
เมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

9 โครงการส่งเสริมกิจการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือการส่งเสริมกิจการสาธารณสุข
มูลฐาน

ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข
มูลฐานในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

กิจการสาธารณสุขมูลฐานได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรมอสม.
ต าบลเมืองลี

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
งานและกิจกรรมต่างๆ ของ อสม.

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ อสม.ต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

อสม.ต าบลเมืองลี มีความรู้
ความสามารถมากย่ิงข้ึน ท าให้เกิด
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ีมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

11 โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

เพ่ือการสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02
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12 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

1.เพ่ือด าเนินการตามแนวพระราช
ด าริด้านสาธารณสุขของสมเด็จ
พระเทพฯ
2.เพ่ือการส่งเสริมสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

1.ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้หมู่บ้านเพ่ือด าเนิน
การฝึกอบรมด้านสาธารณสุข
2.จัดฝึกอบรมตามแนวทาง
ด้านสาธารณสุขให้หมู่บ้าน

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ท้ัง 7 
หมู่บ้าน

สามารถด าเนินการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ตามแนวทางท่ีก าหนด และ
ประชาชนต าบลเมืองลี ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างย่ังยืน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

13 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

1.เพ่ือด าเนินการตามแนวทาง
พระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเทพฯ 
2.เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการหรือจัดหาตัวแทน
ผู้ด าเนินการส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ภายในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ตามจ านวนการส ารวจจริง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สัตว์เล้ียง
และสัตว์
เร่ร่อน
ในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

สามารถด าเนินการลงพ้ืนท่ีส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์เล้ียง และ
สัตว์เร่ร่อนได้ครบถ้วนทุกตัว
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

14 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับเพศสัมพันธ์และ
โรคติดต่อท่ีเกิดจากเพศสัมพันธ์ ให้กับเยาวชน
ต าบลเมืองลี

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่
เยาวชนต าบลเมืองลี ในเร่ือง
เพศสัมพันธ์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านเพศสัมพันธ์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ให้กับ
กลุ่มเยาวชนต าบลเมืองลี 

ทุกหมู่บ้าน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เยาวชนต าบลเมืองลี มีความรู้และ
ความเข้าใจในเร่ืองของเพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากย่ิงข้ึน
ช่วยป้องกันการติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์ และการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

15 โครงการตรวจสุขภาพส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.เพ่ือการจัดแนวทางการตรวจ
สุขภาพให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดการตรวจสุขภาพให้กับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลเมืองลี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กนักเรียน
ศพด.เมืองลี

ทุกคน

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี ได้รับการตรวจสุขภาพ
อย่างครบถ้วนทุกคน เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพส าหรับ
เด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

16 โครงการลด ละ เลิกเหล้า เพ่ือสุขภาพท่ีดี 
ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมการลด ละ เลิก
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ

ส่ิงเสพติด
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลีมีความรู้และ
ตระหนักถึงโทษของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

17 โครงการด่ืมน ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ม.1-ม.7 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมการจัดท าและ
การด่ืมน้ าสมุนไพร

เพ่ือสุขภาพให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลีมีความรู้
ในการจัดท าเคร่ืองด่ืมน้ าสมุนไพร
และมีสุขภาพท่ีดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมแม่บ้าน
ในการนวดแผนโบราณ ม.1-ม.7

1.เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมให้กับ
แม่บ้านต าบลเมืองลี
2.เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพให้กับ
แม่บ้านต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมหรือจัดการ
ฝึกอบรมการนวด

แผนโบราณให้กับแม่บ้าน
ทุกหมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบล

เมืองลี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

แม่บ้านและประชาชนท่ีสนใจ
เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะในการนวดแผนโบราณอันเป็น
การส่งเสริมวิชาชีพให้กับประชาชน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

19 โครงการสุขภาพดี ชุมชนมีความสุข ม.1-ม.7 เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดโครงการสุขภาพดี
ชุมชนมีความสุขให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลีมีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจท่ีดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แบบ ผ.02
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20 โครงการต าบลปลอดภัยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(อาหารปลอดภัย)

1.เพ่ือการจัดการอาหารท่ี
ปลอดภัย
ปราศจากการปนเป้ือนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตร
และทางด้านอาหารของต าบล
เมืองลีมีความสะอาดและปลอดภัย

จัดโครงการอาหารปลอดภัย
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน

ต าบลเมืองลี

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ต าบลเมืองลีมีการผลิตอาหารและ
การประกอบอาหารท่ีปลอดภัย
ปราศจากสารปนเป้ือน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

21 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดวางแนวทาง มาตรการ
วิธีการป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ปริมาณงาน
ตามท่ีก าหนด

มีแนวทางและมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

22 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์

1.เพ่ือการจัดการทางการแพทย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ
2.เพ่ือการสนับสนุนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ให้กับ
หน่วยงานท่ีต้องการ

ด าเนินการสนับสนุนอุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางการแพทย์
ให้กับหน่วยงานท่ีต้องการ

50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน
ได้รับอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์อย่างครบถ้วน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

23 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด
และโรคอุบัติใหม่

เพ่ือการป้องกันและแก้ไข
โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่

จัดวางแนวทางเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคระบาด

และโรคอุบัติใหม่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณงาน
ตามท่ีก าหนด

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

รวม 23 โครงการ - - 1,210,100 1,210,100 1,210,100 1,210,100 1,210,100 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เหมาะกับ
ช่วงวัย
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ผู้สูงอายุได้ด าเนินกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
และทักษะในการใช้ชีวิตให้เหมาะสม
กับช่วงวัย

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้มีกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์เหมาะกับช่วงวัย

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้เยาวชนต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เยาวชนได้ด าเนินกิจกรรมท่ีต้องการ
ตามความเหมาะสม

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้พิการ เพ่ือให้ผู้พิการมีกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกาย

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้ผู้พิการต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ผู้พิการได้ด าเนินกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับตนเอง ท าให้เกิด
การส่งเสริมทักษะอาชีพและ
รายได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส 1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อย
โอกาสในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อย
โอกาสในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี ได้มีอาชีพ
และรายได้มากย่ิงข้ึน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ผู้ด้อยโอกาสได้ด าเนินกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับตนเอง ท าให้เกิด
การส่งเสริมทักษะอาชีพและ
รายได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

5 โครงการซ่อมแซมบ้านเพ่ือผู้ยากไร้ เพ่ือการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลีได้มีท่ีอยู่อาศัยท่ีดีข้ึน
ตามปัจจัยพ้ืนฐาน

ด าเนินการซ่อมแซมบ้าน
ให้กับผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน

ผู้ยากไร้

ผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพดีตามปัจจัย
พ้ืนฐานในการด ารงชีพ

ส านักปลัด
และกองช่าง
อบต.เมืองลี

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ
และผู้พิการในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ผู้สูงอายุและผู้พิการได้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีเหมาะสมอย่าง
สร้างสรรค์

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 6 โครงการ - - 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

6.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 1.เพ่ือการจัดต้ังศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินการของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน

ส่งเสริม สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน
เพ่ือด าเนินการพัฒนาและ
ให้ความรู้เก่ียวกับสถาบันครอบครัว
ตามแนวทางท่ีก าหนด

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สถาบันครอบครัว ม.1-ม.7

1.เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัวและชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็ง
2.เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมืองลี
เป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสถาบันครอบครัว

ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลี ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสถาบัน
ครอบครัว อันเป็นสถาบันหลัก
ช่วยท าให้ประชาชนต าบลเมืองลี
เป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการบ้านพอเพียง เพ่ือให้เกิดสร้างเสริมสร้าง
และปลูกฝังจิตส านึกพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 ให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดโครงการบ้านพอเพียง
เพ่ือประชาชนต าบลเมืองลี

ทุกหมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลี มีจิตส านึก
รู้จักด ารงชีพด้วยความพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริฯ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1.เพ่ือการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือด าเนินการตามแนวนโยบาย
รัฐบาล และระเบียบ/กฎหมาย
ท่ีก าหนด

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
มีกลุ่มเป้าหมายคือ 

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ตามนโยบายวันเด็กแห่งชาติ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนต าบลเมืองลี

เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบล
เมืองลี ให้เกิดการจัดกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์

จัดกิจกรรมหรือสนับสนุน
ให้มีกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี
ได้ด าเนินกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ตามท่ีต้องการ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การคัดเลือกและส่งนักกีฬา
ผู้เป็นตัวแทนของต าบลเมืองลี
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
อ าเภอ จังหวัด และอ่ืนๆ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันตามท่ีก าหนด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

นักกีฬาจากต าบลเมืองลี ได้รับการ
ส่งเสริม และสนับสนุนในการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
ท่ีสูงข้ึน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

4 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรง
ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองลี

จัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลเมืองลี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

การแข่งขันกีฬาช่วยส่งเสริม
ความสามัคคีและสุขภาพท่ีแข็งแรง
ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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5 โครงการอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน 1.เพ่ือการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีงาม
ให้กับเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี
2.เพ่ือการพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลีให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

จัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาจิตใจให้กับเด็ก

และเยาวชนต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี
มีจิตส านึกและจิตใจท่ีดี เติบโตเป็น
พลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
รุ่นใหม่โตไปไม่โกง

เพ่ือปลูกฝังค่านิยามการต่อต้าน
การทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน
ต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมโครงการ
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่

โตไปไม่โกง ให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี
มีค่านิยมให้การต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
(อบรมหลักกฎหมาย)

เพ่ือการส่งเสริมและให้ความรู้
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
และกฎหมายให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
กฎหมายให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม
พร้อมน าเอาหลักกฎหมายเป็น
แนวทางในการใช้ชีวิต

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

8 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปี ต าบลเมืองลี
ต้านยาเสพติด

เพ่ือการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริม
สุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดงานแข่งขันกีฬาประจ าปี
ต าบลเมืองลีต้านภัยยาเสพติด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

การแข่งขันกีฬาช่วยท าให้ประชาชน
ต าบลเมืองลี มีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลการใช้สารเสพติด
ทุกประเภท

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านกีฬาต าบลเมืองลี

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพการกีฬาให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
การกีฬาและนันทนาการ

ให้กับผู้สูงอายุต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี มีกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์และได้รับการส่งเสริม
สุขภาพอย่างสมวัย

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

รวม 9 โครงการ - - 485,000 485,000 485,000 485,000 485,000 - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 1.เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของไทย
2.เพ่ือจัดกิจกรรมอันสร้างสรรค์
ให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
วันสงกรานต์และ

วันผู้สูงอายุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของไทย
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

2 โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาผาช้าง 1.เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน
2.เพ่ือเสริมสร้างศูนย์รวมทางจิตใจ
ของประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
ประเพณีไหว้สาผาช้าง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

3 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 1.เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของไทย
2.เพ่ือท านุบ ารุงพุทธศาสนา

จัดกิจกรรม/โครงการ
แห่เทียนจ าน าพรรษา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย
และสามารถท านุบ ารุง
ศาสนาพุทธ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

จัดกิจกรรม/โครงการ
ประเพณีสืบชะตาข้าว

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

5 โครงการส่งเสริมประเพณีตานสลากภัต 1.เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน
2.เพ่ือท านุบ ารุงพุทธศาสนา

จัดกิจกรรม/โครงการ
ประเพณีตานสลากภัต

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน
และสามารถท านุบ ารุง
ศาสนาพุทธ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

6 โครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีน ้าอูน 1.เพ่ือท านุบ ารุงพุทธศาสนา
2.เพ่ือเสริมสร้างศูนย์รวมทางจิตใจ
ของประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
นมัสการพระธาตุเมืองลี

ศรีน้ าอูน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน
และสามารถท านุบ ารุง
ศาสนาพุทธ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 

แบบ ผ.02
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7 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เพ่ือให้มีการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินต าบลเมืองลี

ส่งเสริม สนับสนุน/
จัดกิจกรรม/โครงการ

อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

สภาวัฒนธรรม
ต าบลเมืองลี

8 โครงการฝึกอบรมแกนน าและแข่งขัน
สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี ในการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงาม

จัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมให้กับประชาชน

ผู้สนใจเข้าร่วม
อบรมการสวดมนต์

สรภัญญะ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลี มีทักษะ
ในด้านการสวดมนต์สรภัญญะ
สามารถเป็นตัวแทนในการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
พุทธศาสนาได้

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

9 โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย จัดกิจกรรม/โครงการ
ประเพณีวันลอยกระทง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลี ได้ให้
ความส าคัญกับการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงทุกปี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการละเล่นดนตรี
พ้ืนบ้าน

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
2.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมอันสร้างสรรค์
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมให้กับประชาชน

ผู้สนใจเข้าร่วม
อบรมการฝึกฝน

การละเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี และ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีทักษะ
ในการเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

11 โครงการส่งเสริมการเขียนภาษาล้านนา 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือ
2.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ภาษาทางเลือก
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมการเขียน

ภาษาล้านนา

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถอนุรักษ์ภาษาล้านนา
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี และ
ประชาชนต าบลเมืองลี สามารถ
อ่าน เขียนภาษาล้านนาได้

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02
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12 โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุ
นาคาย่ีเป็ง

1.เพ่ือท านุบ ารุงพุทธศาสนา
2.เพ่ือเสริมสร้างศูนย์รวมทางจิตใจ
ของประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
นมัสการพระธาตุนาคา

ย่ีเป็ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน
และสามารถท านุบ ารุง
ศาสนาพุทธ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

13 โครงการสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือให้เกิดกระบวนการเสริมสร้าง
สถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถเสริมสร้างการยึดเหน่ืยว
จิตใจให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

14 โครงการสืบค้นประวัติต าบลเมืองลี 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนต าบล
เมืองลีสืบค้นหาประวัติต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือสนับสนุนการค้นหาประวัติ
และถ่ายทอดความเป็นมาของ
ต าบลเมืองลีให้แก่ประชาชน

จัดกิจกรรม/โครงการ
ในการสืบค้นประวัติ

ต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลีสามารถ
รับรู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของต าบลเมืองลี อันเป็นการ
สืบทอดและสืบสานประวัติ
ต าบลเมืองลี สู่คนรุ่นหลัง

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

15 โครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสาน
พิธีกรรมพ้ืนบ้าน

เพ่ือส่งเสริมให้มีกระบวนการ
สืบสานองค์ความรู้พ้ืนบ้าน
จากคนรุ่นเก่า สู่คนรุ่นใหม่

จัดกิจกรรม/โครงการ
สืบสานพิธีกรรมพ้ืนบ้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนเมืองลี สามารถสืบสาน
พิธีกรรมพ้ืนบ้านสู่คนรุ่นหลัง

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

16 โครงการธรรมสัญจร 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
ท านุบ ารุงพุทธศาสนา
2.เพ่ือเผยแพร่พุทธศาสนา ให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลีอย่างกว้างขวาง

จัดกิจกรรม/โครงการ
ธรรมสัญจรในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกิดการเผยแพร่พุทธศาสนา
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
มีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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17 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

เพ่ือให้มีการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินต าบลเมืองลี

ส่งเสริม สนับสนุน/
จัดกิจกรรม/โครงการ

อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถส่งเสริมกิจกรรม/
โครงการอันเก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
อันดีงามของต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

18 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
อ าเภอนาหม่ืน

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการส่งเสริม
วัฒนธรรมของอ าเภอนาหม่ืน

อุดหนุนงบประมาณ/
ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ

ของสภาวัฒนธรรม
อ าเภอนาหม่ืน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สภาวัฒนธรรมอ าเภอนาหม่ืน
สามารถอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของอ าเภอนาหม่ืน

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

สภาวัฒนธรรม
อ าเภอนาหม่ืน

19 โครงการบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน เพ่ือสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี ได้เข้าร่วมท านุบ ารุง
และสืบสานกิจกรรมทางพุทธศาสนา

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ต าบลเมืองลี ท่ีประสงค์

เข้าบรรพชาหรืออุปสมบท

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนต าบลเมืองลี 
ในการเข้าร่วมการบรรพชา
อุปสมบท เป็นการท านุงบ ารุง
พุทธศาสนา

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

20 โครงการอบรมเพ่ิมความรู้พิธีกร
ระดับต าบล

1.เพ่ือสนับสนุนให้มีพิธีกรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพวิทยากรในพ้ืนท่ี

จัดฝึกอบรม/ส่งเสริม
การฝึกอบรมความรู้
พิธีกรระดับต าบล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ต าบลเมืองลี มีพิธีกรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

21 โครงการส่งเสริมการฟ้อนร า/ฟ้อนดาบ 
แก่เยาวชนและประชาชน

เพ่ือสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรม/ส่งเสริม
การฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกับการฟ้อนร า/

ฟ้อนดาบ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เยาวชนและประชาชนต าบล
เมืองลี ได้มีความรู้ความสามารถ
ในการฟ้อนร า ฟ้อนดาบ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รวม 21 โครงการ - - 735,000 735,000 735,000 735,000 735,000 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างเสาหลักเมืองต าบลเมืองลี 1.เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
ของประชาชน
2.เพ่ือภูมิทัศน์ท่ีสวยงามของ
ต าบลเมืองลี

ก่อสร้างศาลหลักเมือง
ต าบลเมืองลี

350,000 1 แห่ง มีศาลหลักเมืองต าบลเมืองลี
เป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวม
ทางจิตใจของประชาชน
ต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
และกองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการบวงสรวงศาลหลักเมือง
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือให้เกิดการจัดกิจกรรม
ในการบูชาและสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ
2.เพ่ือให้มีกิจกรรมท่ีจะส่งผลให้เกิด
ความสามัคคีและความศรัทธาของ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมบวงสรวง
ศาลหลักเมืองต าบลเมืองลี

40,000 จัดกิจกรรม
อย่างน้อย

1 คร้ัง

เกิดกิจกรรมในการบูชา
และสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ
อันส่งผลให้เกิดความศรัทธา
และความสามัคคีของประชาชน
ต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รวม 2 โครงการ - - 390,000 - - - - - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า (อส.ปฟ.)

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปฏิสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

จัดการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรป้องกันไฟป่า

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
มีองค์ความรู้และความพร้อม
ในการป้องกันไฟป่ามากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

เพ่ือประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามอ านาจและ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแก้ไข

ภัยธรรมชาติ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อย่างน้อย
2 คร้ัง

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้รับรู้ถึงส่ือเก่ียวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

เพ่ือป้องกัน และลดการเกิดไฟป่า
และหมอกควันในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควันตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แก้ไขปัญหา
ได้ร้อยละ

70

สามารถลดการเกิดไฟป่าและ
การเผาป่า รวมท้ังลดปัญหา
หมอกควันในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้ร้อยละ 70

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการป้องกันและบรรเทาทุกข์
จากอุทกภัย ม.1-ม.7

เพ่ือด าเนินการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทักภัย

ตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แก้ไขปัญหา
ได้ร้อยละ

70

สามารถป้องกันการเกิดอุทกภัย
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ได้ร้อยละ
70

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 4 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 3 วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดการขยะในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมืองลี มีความรู้
ในการจัดการ การคัดแยก และก าจัด
ขยะภายในครัวเรือน

จัดฝึกอบรมการจัดการขยะ
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ขยะลดลง
ร้อยละ 50

ประชาชนต าบลเมืองลี สามารถ
บริหารจัดการขยะภายใน
ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดปริมาณขยะจาก
ภาคครัวเรือน ได้ร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการขุดบ่อก าจัดขยะ ม.1-ม.7 เพ่ือมีบ่อส าหรับใช้ในการก าจัดขยะ
ภายในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการขุดบ่อ
ก าจัดขยะ หมู่ท่ี 1-7

700,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถก าจัดขยะได้มากข้ึน
ร้อยละ 80

ส านักปลัด
และกองช่าง
อบต.เมืองลี

3 โครงการสนับสนุนถังเก็บขยะ
ภายในหมู่บ้าน ม.1-ม.7

เพ่ือมีถังขยะส าหรับการคัดแยกขยะ
ภายในชุมชนหมู่บ้าน

ด าเนินการสนับสนุน
ถังคัดแยะ หมู่ท่ี 1-7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

ต าบลเมืองลี มีการคัดแยะขยะ
ทุกหมู่บ้าน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้

1.เพ่ือให้ความรู้ให้แก่ประชาชนใน
การด ารงชีวิต
2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

จัดการฝึกอบรม
/จัดกิจกรรมโครงการบ้าน

น่ามอง 
ในบ้านน่าอยู่ 
หลังบ้านกินได้

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย 1
 คร้ัง

ประชาชนและผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 1,120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

7.แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 3 วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.เพ่ือด าเนินการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพฯ
2.เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามพระราชด าริฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามแนวพระราช
ด าริ สมเด็จพระเทพฯ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการบวชป่า เพ่ือด าเนินการอนุรักษ์ป่าไม้ และ
ป่าต้นน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินกิจกรรมบวชป่า
ตามแนวโครงการท่ีก าหนด

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไม้และ
ป่าต้นน้ าได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการปลูกป่าสามอย่าง
เพ่ือประโยชน์ส่ีอย่าง

1.เพ่ือด าเนินการอนุรักษ์ป่าไม้ และ
ป่าต้นน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือปลูกป่าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ด าเนินกิจกรรมปลูกป่า
ตามแนวทางท่ีก าหนด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี ได้มากข้ึนร้อยละ 
50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตร

เพ่ือขับเคล่ือนและรณรงค์การลดการใช้
สารเคมีในการท าการเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรมหรือ
การประชาสัมพันธ์

เพ่ือลดการใช้สารเคมี
ในภาคการเกษตรในกับ
เกษตรกรต าบลเมืองลี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถลดปริมาณการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
ร้อยละ 80 และผลิตผลจาก
การเกษตรต าบลเมืองลี 
ปราศจากสารเคมีปนเป้ือน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

5 โครงการกลุ่มฮักเมืองลีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือมีกลุ่มองค์กรในการขับเคล่ือน 
แนวทางในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

สนับสนุนองค์กร/กลุ่ม
เมืองลีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

กลุ่มฮักเมืองลี สามารถขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

6 โครงการปิดทองหลังพระบ้านน ้าแขว่ง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ
โครงการปิดทองหลังพระบ้านน้ าแขว่ง

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของโครงการปิดทอง
หลังพระบ้านน้ าแขว่ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

โครงการปิดทองหลังพระ
ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมท่ีก าหนด

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 3 วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02
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(บาท)

 ๒๕67
(บาท)
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7 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน ร่วมใจปิดไฟฟ้า ม.1-ม.7

เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมร่วมใจปิดไฟฟ้า
ท่ัวท้ังพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อย่างน้อย
เดือนละ 
1 คร้ัง

สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

8 โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้การประหยัดพลังงาน
ในชุมชนต าบลเมืองลี ม.1-ม.7

เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้ให้ประชาชน
ต าบลเมืองลี เก่ียวกับการใช้พลังงาน
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลังงาน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การประหยัดพลังงาน

ให้ประชาชนต าบลเมืองลี

15,000 อย่างน้อย
 1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลี มีความรู้
ในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

9 โครงการปลูกจิตส านึกกับเยาวชน
ด้านพลังงาน ม.1-ม.7

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการประหยัด
พลังงานให้กับเด็กและเยาวชน
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/การฝึกอบรม
ปลูกฝังจิตส านึกในการ
ประหยัดพลังงานให้กับ
เยาวชนต าบลเมืองลี

15,000 อย่างน้อย
 1 คร้ัง

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
มีจิตส านึกในการประหยัด
พลังงานมากข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

10 โครงการปลูกป่าไม้ยืนต้น ไม้ดอก 
ไม้ประดับ ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
การปลูกไม้ยืนต้น

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 อย่างน้อย
 1 คร้ัง

สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ร้อยละ 30

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

11 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม
และการอนุรักษ์ป่าไม้ ม.1-ม.7

เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อย่างน้อย
 1 คร้ัง

พ้ืนท่ีป่าไม้ต าบลเมืองลี ได้รับ
การฟ้ืนฟู เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

12 โครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและ
น ้า ม.1-ม.7

เพ่ือจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

5,000,000 อย่างน้อย
 1 คร้ัง

สามารถอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 3 วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02
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13 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ม.1-ม.7

เพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ร้อยละ 30

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

14 โครงการจัดท าระบบการปลูกพืชให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ม.1-ม.7

เพ่ือจัดท าระบบการปลูกพืชอย่าง
เหมาะสมในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ส่งเสริมการปลูกพืช
ให้เหมาะกับพ้ืนท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลีมีความรู้ 
ในการปลูกพืชให้เหมาะกับพ้ืนท่ี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

15 โครงการพัฒนาคุณภาพดินให้สมบูรณ์ ม.
1-ม.7

เพ่ือพัฒนาคุณภาพดิน และแร่ธาตุในดิน
ให้เหมาะส าหรับการเพาะปลูก

ฝึกอบรมและจัดท า
ระบบการพัฒนาคุณภาพดิน
ให้เหมาะกับการเพาะปลูก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลีมีความรู้
ในการดูแลสภาพและคุณภาพ
ของดินท่ีใช้ในการเพาะปลูก
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

16 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพ่ืออนุรักษ์หน้าดินและการป้องกัน
การชะล้างและพังทลายของหน้าดิน

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกัน
การพังทลายของหน้าดิน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถป้องกันการชะล้างและ
การพังทลายของหน้าดิน
ได้ร้อยละ 80

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

17 โครงการท านาข้ันบันได 1.เพ่ือส่งเสริมการปลูกพ้ืน
บนพ้ืนท่ีเชิงเขา
2.เพ่ือให้มีระบบการท าเกษตร
ในพ้ืนท่ีจ ากัด

จัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ

เพาะปลูกท านาข้ันบันได

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนมีองค์ความรู้ในการ
ท าการเกษตรนาข้ันบันได
และสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนได้มาย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

18 โครงการอนุรักษ์แหล่งน ้าธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่าต้นน ้าต าบลเมืองลี

เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าต้นน้ า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
ในการขับเคล่ือนการอนุรักษ์

แหล่งน้ าและป่าต้นน้ า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าต้นน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 18 โครงการ - - 6,175,000   1,145,000   1,145,000   1,145,000   1,145,000   - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 3 วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02
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1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร

พ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
100

ช่วยท าให้การจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กองคลัง
อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

อบต.เมืองลี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง อบต.เมืองลีได้มีการบริหาร
จัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.เมืองลี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง การให้บริการประชาชน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการเพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือส่งเสริมการปกป้องสถาบัน
อันส าคัญของชาติ

ประชาชน ต.เมืองลี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ประชาชนต าบลเมืองลี
มีจิตส านึกท่ีจะปกป้อง
สถาบันอันส าคัญของชาติ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

5 โครงการต าบลเมืองลีสัญจร 1.เพ่ือให้ประชาชน องค์กรภาคี
เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
2.เพ่ือให้เกิดการประชุมหารือ
เสนอแนะและแก้ไขปัญหาในท้องถ่ิน

จัดกิจกรรม ต าบลสัญจร 
ท้ัง 7 หมู่บ้าน

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 7 หมู่บ้าน เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนุบสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น

แบบ ผ.02
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6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน

1.เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 
และเจ้าหน้าท่ีของ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิก
สภาท้องถ่ิน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความรู้ ความสามารถ
ในการท างาน
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

7 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนอ่ืนๆ 
ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

1.เพ่ือใช้แผนเป็นกรอบและแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณ
2.เพ่ือให้แผนเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ แผนปฏิบัติการจิต

อาสา วปร.904 แผน
ด าเนินงานและแผนอ่ืนๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตาม
จ านวน
กิจกรรม

อบต.เมืองลี มีแผนพัฒนา
และแผนอ่ืนๆ ส าหรับเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ 
การพัฒนา การก าหนดแนวทาง
จัดท างบประมาณฯ และ
การให้บริการประชาชน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

8 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 และประชาธิปไตย เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสุจริต

1.เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และประชาธิปไตย 
2.เพ่ือการป้องเสริมสร้างวัฒนธรรม
ในการต่อต้านการทุจริตในต าบล
เมืองลี

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และประชาธิปไตยให้กับ

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
อบต.เมืองลี ผู้น าหมู่บ้าน 
สมาชิกสภา องค์กรภาคี
เครือข่ายต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตาม
จ านวน
กิจกรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรมและตระหนักในการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
และต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนุบสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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9 โครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์ เพ่ือจัดให้มีการประชาคม
ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ

ประชาชนต าบลเมืองลี
และองค์กรภาคีเครือข่าย

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ตามจ านวน
กิจกรรม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

10 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพ่ือจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน

จัดการเลือกต้ัง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ตามท่ี

กฎหมายก าหนด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ตามท่ี
กฎหมาย
ก าหนด

มีผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ินท่ีเข้ามาบริหารและ
พัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

11 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานคลัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้ข้าราชการ พนักงาน 
และเจ้าหน้าท่ีกองคลัง

จัดฝึกอบรมตามหลักสูตร 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
ให้กับข้าราชการ พนักงาน 
และเจ้าหน้าท่ีกองคลัง

กองคลัง
อบต.เมืองลี

12 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับผังเมือง เพ่ืออบรมเพ่ิมองค์ความรู้ด้านผังเมือง
ให้กับข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีกองช่าง อบต.เมืองลี

อบรมข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีกองช่าง อบต.เมืองลี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี
กองช่าง อบต.เมืองลี 
มีองค์ความรู้
เก่ียวกับผังเมืองมากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

13 โครงการประชาสัมพันธ์ อบต.เคล่ือนท่ี 
ให้ความรู้เก่ียวกับการเสียภาษี

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเสียภาษี

อบรมหรือให้ความรู้
แก่ประชาชนต าบลเมืองลี

เก่ียวกับการเสียภาษี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเสียภาษี

กองคลัง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนุบสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด
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14 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต.เมืองลี ท่ีได้ด าเนินงาน
ในห้วงปีงบประมาณ

การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ 
ของอบต.เมืองลี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลี
ได้รับทราบถึงโครงการ/
กิจกรรมท่ี อบต.เมืองลี 
ท่ีได้ด าเนินงานในห้วงปี
งบประมาณ

อบต.เมืองลี

15 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ

เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านงานการเงิน การบัญชี
และงานพัสดุของคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี

 และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความรู้ความสามารถในด้าน
การเงิน การบัญชี และงานพัสดุ
ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

16 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือ-จัดจ้างของหน่วยการบริหารส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอนาหม่ืนและศูนย์ประสานฯ

เพ่ือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.ระดับอ าเภอ

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
ได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในท างาน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

17 โครงการงานรัฐพิธีเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน
อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

เพ่ืออุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน
ในการจัดงานรัฐพิธีเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

อุดหนุนเงินงบประมาณ
เก่ียวกับงานรัฐพิธีให้กับ
ท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ตาม
จ านวน
กิจกรรม

สามารถจัดงานรัฐพิธีได้อย่าง
สมพระเกียรติเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนุบสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
แบบ ผ.02
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18 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

เพ่ืออุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทะนุงในการด าเนินโครงการตาม
อ านาจหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถานท่ีกลาง)

อุดหนุนเงินงบประมาณให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทะนุงเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(สถานท่ีกลาง)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

สามารถช่วยเหลือประชาชน
และอ านวยความสะดวกและ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ี
ส าคัญให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอ าเภอ
นาหม่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

19 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี 1.เพ่ือให้เกิดการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเก่ียวกับการส ารวจภาษี
2.เพ่ือให้พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีของ
กองคลังมีความรู้ความสามารถ
เก่ียวกับการส ารวจภาษีมากย่ิงข้ึน

พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีของ
กองคลังเข้าร่วมรับการ

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการส ารวจภาษี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี
ของกองคลังมีความรู้
ความสามารถเก่ียวกับ
การส ารวจภาษีมากย่ิงข้ึน

กองคลัง
อบต.เมืองลี

รวม 19 โครงการ - - 1,313,000 1,313,000 1,313,000 1,313,000 1,313,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนุบสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ อปพร.
ในการปฏิบัติหน้าท่ี

จัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
โครงการฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

อปพร.มีความรู้และความพร้อม
การปฏิบัติหน้าท่ี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์และวันข้ึนปีใหม่

จัดต้ังจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง มีด่านเฝ้าระวังอุบัติเหตุ
และช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
และวันข้ึนปีใหม่

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ตามปริมาณ
ภัยพิบัติ
ท่ีเกิด

สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านข้ันพ้ืนฐาน
ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน จ.น่าน

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของลูกเสือชาวบ้าน
2.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ลูกเสือชาวบ้านมีองค์ความรู้
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 3 วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 1.เพ่ือจัดการฝึกอบรมตามแนว
นโยบายกระทรวงมหาดไทยและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
2.เพ่ือฝึกอบรมให้กับชุดปฏิบัติการ
จิตอาสากู้ภัยพิบัติให้มีการพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสากู้ภัยพิบัติ 
จ านวน 55 คน 
หลักสูตร 3 วัน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

1.สามารถป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมถึงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ีกู้ภัยพิบัติตาม
หลักสูตรอบรม

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงาน
ป้องกันภัยมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 6 โครงการ - - 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 3 วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี 
ได้รับการเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
และการดูแลเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลเมืองลี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเพ่ิมศักยภาพในการ
เรียนการสอนและการดูแล
เด็กนักเรียน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

2 โครงการอบรมผู้ปกครอง,ครู,ผู้ช่วยครู,
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.

เพ่ือให้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการดูแล
เด็กเล็กแก่ผู้ปกครอง ครู 
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ศพด.

ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครู ผู้ดูแล
เด็ก ศพด.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ได้รับ
ความรู้ในการดูแล
เด็กเล็กมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

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

4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการดีเด่น เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงานของประชาชนในหมู่บ้าน
ท้ัง 7 หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมประกวด
หมู่บ้านดีเด่น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

เกิดการพัฒนาหมู่บ้านให้ดีย่ิงข้ึน ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพชุมชน เพ่ือส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ฝึกอบรมให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตาม
จ านวน
กิจกรรม

ประชาชนต าบลเมืองลี มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลเมืองลี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลเมืองลี
ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพและ
ทักษะอ่ืนๆท่ีเกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจ าวันมากย่ิงข้ึน

จัดการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสตรีต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตาม
จ านวน
กิจกรรม

กลุ่มสตรีได้รับการฝึกอบรม
และเพ่ิมศักยภาพมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกร
ในชุมชน

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพพิธีกรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีพิธีกร
ในชุมชน

จัดฝึกอบรมตามหลักสูตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

พิธีกรในพ้ืนท่ีได้รับการฝึกอบรม
และเพ่ิมศักยภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเมืองลี-ปิงหลวง 1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ความสามัคคีของต าบลเมืองลี 
และต าบลปิงหลวง
2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชนระหว่างต าบลเมืองลี และ
ต าบลปิงหลวง

จัดโครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างต าบลเมืองลี และ

ต าบลปิงหลวง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

เกิดความมีส่วนร่วม 
ความสามัคคี 
และส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนต าบลเมืองลี
และต าบลปิงหลวง

อบต.เมืองลี
อบต.ปิงหลวง

2 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอ าเภอนาหม่ืน 1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุอ าเภอนาหม่ืน
2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
อ าเภอนาหม่ืน

จัดโครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุอ าเภอนาหม่ืน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง

อบต.เมืองลี
อบต.ปิงหลวง
อบต.นาทะนุง
เทศบาลต าบล

บ่อแก้ว

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณส าหรับ
การขุดบ่อพวง

1.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ
โครงการหลวงน้ าแขว่ง
2.เพ่ือส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดสรรและสนับสนุนเงิน
งบประมาณให้โครงการหลวง

น้ าแขว่ง ส าหรับการ
ขุดบ่อพวง

56,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการเกษตร
และการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร ตามวัตถุประสงค์
การด าเนินงานของโครงการ
หลวงน้ าแขว่ง

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

2 โครงการสนับสนุนถังพักน ้าขนาดเล็ก 1.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ
โครงการหลวงน้ าแขว่ง
2.เพ่ือส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดสรรและสนับสนุนเงิน
งบประมาณให้โครงการหลวง
น้ าแขว่ง ส าหรับการจัดหา

ถังพักน้ าขนาดเล็ก

245,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการเกษตร
และการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร ตามวัตถุประสงค์
การด าเนินงานของโครงการ
หลวงน้ าแขว่ง

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

3 โครงการสนับสนุนระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

1.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.เพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน

สนับสนุนระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ส าหรับโครงการ

หลวงน้ าแขว่ง

105,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการเกษตร
และการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ตามวัตถุประสงค์
การด าเนินงานของโครงการ
หลวงน้ าแขว่ง

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

11.แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

4 โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลเมืองลี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรต าบลเมืองลี

ปรับปรุง และพัฒนา
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

50,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ต าบลเมืองลี มีความพร้อม
ในการด าเนินการมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
 อบต.เมืองลี

5 โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงาน
ให้ชุมชน/เยาวชนต าบลเมืองลี

เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ในการใช้พลังงาน
ให้กับประชาชนและเยาวชนต าบล
เมืองลี

จัดฝึกอบรมเก่ียวกับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้

ในการใช้พลังงาน

20,000 อย่างน้อย
1 คร้ัง

ประชาชนและเยาวชน ต าบล
เมืองลี ได้มีองค์ความรู้ในการ
ใช้พลังงาน และได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมประหยัดพลังงาน

ส านักปลัด
 อบต.เมืองลี

6 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
ตามแนวทางโครงการหลวง โครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงน้ าแขว่ง 
ต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของโครงการหลวงน้ าแขว่ง
2.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้กับโครงการหลวงน้ าแขว่ง

ในการด าเนินการ
ด้านการส่งเสริมการเกษตร

300,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการเกษตร
ตามวัตถุประสงค์
การด าเนินงานของ
โครงการหลวงน้ าแขว่ง

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

รวม 6 โครงการ - - 776,000   - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

11.แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการแก้ไขปัญหาเร่ืองเอกสาร
สิทธิในท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย

เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมืองลี
มีสิทธิในท่ีดินท ากินและ
ท่ีอยู่อาศัย อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ด าเนินการประชุม
หารือรวบรวมข้อมูล
 และน าส่งข้อมูลเพ่ือ
ผลักดันให้ได้มาซ่ึง
เอกสารสิทธิในท่ีดิน

ท ากินและ
ท่ีอยู่อาศัย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตามปริมาณ
พ้ืนท่ี

ท่ีย่ืนขอ
เอกสาร

ท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนต าบลเมืองลี
ได้รับเอกสารสิทธิ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ส านักปลัดและ
กองช่าง

2 โครงการจัดท าแผนท่ีแนวเขต
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือด าเนินการจัดท า
แนวเขตพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือจัดท าแผนท่ี และพิกัด
ทางยุทธศาสตร์ของต าบล
เมืองลี

1.ลงพ้ืนท่ีส ารวจ
2.บันทึกจัดท า
ข้อมูลท่ีจ าเป็น
3.จัดท าแผนท่ี
พิกัด และอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง สามารถจัดท าแผนท่ี
แนวเขตต าบลเมืองลี
ได้อย่างชัดเจน

ส านักปลัดและ
กองช่าง

3 โครงการจัดท าแนวเขตพ้ืนท่ีป่า
เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีท ากิน 
(แผนท่ีรายแปลง) ม.1-ม.7

เพ่ือก าหนดแนวเขตพ้ืนท่ีป่า
และแนวเขตพ้ืนท่ีท ากินท่ี
แน่นอนป้องกันการลุกล้า
พ้ืนท่ีป่า

แนวเขตป่าและท่ีดิน
ท ากินของประชาชน

7 หมู่บ้าน 
ต าบลเมืองลี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 7 หมู่บ้าน ประชาชนต าบลเมืองลี
มีสิทธิในพ้ืนท่ีดินท ากิน
และมีการแบ่งเขตป่า
อย่างชัดเจน

ส านักปลัดและ
กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า
11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

4 โครงการจัดท าขอบเขตท่ีดินราย
แปลงและการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ตามแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ม.1-ม.7

เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส ารวจและจัดท า
เขตท่ีดินรายแปลง
จ านวน 7 หมู่บ้าน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 7 หมู่บ้าน ท่ีดินท่ีได้รับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการก าหนดเขตท่ีดิน
รายแปลงอย่างชัดเจน

ส านักปลัดและ
กองช่าง

5 โครงการรณรงค์ปลูกป่าชาวบ้าน
เพ่ือก าหนดแนวเขตพ้ืนท่ีท ากิน 
ม.1-ม.7

เพ่ือก าหนดแนวเขตป่าชาวบ้าน
อันเป็นพ้ืนท่ีท ากินท่ีแน่นอน

ปลูกป่าชาวบ้านปีละ
10 ไร่ จ านวน 

7 หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 7 หมู่บ้าน ประชาชนต าบลเมืองลี
ให้ความส าคัญในการ
ปลูกป่าชาวบ้านและ
สามารถใช้ป่าชาวบ้าน
เป็นท่ีดินท ากิน

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น ้า ป่า

เพ่ืออนุรักษ์รักษาป่าพ้ืนท่ี
ต้นน ้า

พ้ืนท่ีป่าชุมชน
ต าบลเมืองลี

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 7 หมู่บ้าน ส่ิงแวดล้อมและป่าไม้ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาให้
ดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัด 

รวม 6 โครงการ   670,000   670,000   670,000   670,000   670,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า

11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 แผนงานการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซ้ือจานรับสัญญาณดาวเทียม 
(ศพด.) จ านวน 1 ชุด

12,000 กองการศึกษา

2 แผนงานงบกลาง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เพ่ือเป็นการจัดให้มีบริการขนย้าย
และการก าจัดขยะภายในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดซ้ือรถขนขยะ 
จ านวน 1 คัน

1,500,000 ส านักปลัด

3 แผนงานการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เพ่ือให้มีการขนส่ง เดินทาง การส่ง
เอกสารทางราชการ และการรับ-ส่ง
เด็กนักเรียน ศพด.เมืองลี

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน

60,000 กองการศึกษา

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพ่ือให้มีการให้บริการถ่ายเอกสาร
ให้กับประชาชน และการส่งเสริม
ด าเนินงานของ อบต.เมืองลี

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง

120,000 ส านักปลัด

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพ่ือให้มีอุปกรณ์ส าหรับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต.เมืองลี

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง 
จ านวน 1 ชุด

200,000 ส านักปลัด

6 แผนงานงบกลาง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เพ่ือด าเนินการป้องกัน บรรเทา 
ระงับ ยับย้ัง สาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดซ้ือรถหน้าตักหลังขุด 
จ านวน 1 คัน

1,000,000 กองช่าง

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เพ่ือให้มีการขนส่ง เดินทาง การส่ง
เอกสารทางราชการ ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน

60,000 ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

แบบ ผ.03



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต.เมืองลี

จัดซ้ืออุปกรณ์ดับไฟป่า 200,000 ส านักปลัด

9 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่

เพ่ือการเฝ้าระวัง การดูแลสอดส่อง
ป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม
และปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 5,000,000 5,000,000 กองช่าง

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ครุภัณฑ์อ่ืน
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และการจัด
กิจกรรมของ อบต.เมืองลี

จัดซ้ือเต้นท์ 
จ านวน 2 หลัง

38,000 ส านักปลัด

11 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

เพ่ือให้มีระบบสูบน้ าและจ่ายน้ าให้กับ
ประชาชน 
เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน ้าบาดาล 
(ซับเมอร์ส) พร้อมระบบ 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7
100,000 ส านักปลัด

12 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

เพ่ือให้มีระบบสูบน้ าและจ่ายน้ าให้กับ
ประชาชน 
เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

จัดซ้ือตู้ควบคุม
เคร่ืองป๊ัมน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7
8,000 ส านักปลัด

13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เพ่ือการดูแลบ ารุงเส้นทางสาธารณะ
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
และความปลอดภัยในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ

จัดซ้ือครุภัณฑ์รถกระเช้า
จ านวน 1 คัน

3,000,000 กองช่าง

รวม  13 รายการ - - - - 11,298,000 - - - - -

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

แบบ ผ.03



๑๗๖ 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
       แนวทางในการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 95 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 90 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 51 85 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 100 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 100 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 90 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 100 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 4 80 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 3 60 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 3 60 
   3.8 แผนงาน (5) 4 80 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 3 60 

รวมคะแนน 100 88 88 
 
  แนวทางการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วน 
ตำบลเมืองลี 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้ าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่ งน้ ำ ลั กษณ ะของไม้ /ป่ า ไม้  ฯลฯ  ด้ าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

     3 3 100 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่ น  เขตการป กครอง การ เลื อ กตั้ ง   ฯ ลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 

1 .3  ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สภ าพ ท างสั งคม  เช่ น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น      
การคมนาคมขนส่ ง การไฟ ฟ้ า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 



๑๗๗ 

1 .5  ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบ บ เศ รษ ฐกิ จ  เช่ น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 100 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

3 3 100 

 รวม 20 19 95 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

 
5 

 
4 

 
80 

  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับใช้  ผลของการบั งคับใช้  
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 3 100 

 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี  
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3 3 100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 2 66.66 

  

2 .5  การวิ เคราะห์ สิ่ งแวดล้ อม พ้ืนที่ สี เขี ยว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

3 
 

3 
 

100 
 

 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 100 

รวม 20 18 90.00 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได้ 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี  
 
 
 
 
3 .2  ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมื องลี สอดคล้ องกับสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

  
10 

  
10 

  
100 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

10 10 100 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งช าติ  แผน การบ ริห ารราชการแผ่ น ดิ น 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี         
และ Thailand 4.0 

10 9 90 
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3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3 .6  เป้ าป ระส งค์ ข อ ง     
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80 

เป้ าป ระส งค์ ข อ งแ ต่ ล ะป ระ เด็ น ก ล ยุ ท ธ์ มี                
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 3 60 

ความมุ่ งมั่น อันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 3 60 

หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒ นากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒ นาจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  3  60  

รวม 60 51 85.00 
                                                                            รวมคะแนน 100 88 88.00 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ   
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7 70 
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 70 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5.โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 47 78.33 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ         
          ได้ถูกต้อง  

5 4 80 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
         เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4 80 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ  
         มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4 80 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4 80 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่      
            คาดว่าจะได้รับ 

5 5 100 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน 100 80 80 

   
   แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์  
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ  Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ  ด้ า น สั ง ค ม                     
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 
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2.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

2 .1  การควบคุมที่ มี การใช้ ตั ว เลขต่ าง ๆ          
เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้ งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
ก ำห น ด ไว้ เท่ า ไห ร่  จ ำน วน ที่ ไม่ ส าม ารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2 .2  วิ เค รา ะห์ ผ ลกระท บ /สิ่ งที่ ก ระท บ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 7 70 

3.การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เชิ ง
คุณภาพ 
 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ ดำเนินการใน พ้ืนที่ นั้ น  ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  มี
สภ าพหรือลั กษณ ะถูกต้ อ ง ค งทน  ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3 .2  วิ เค ราะห์ ผ ลกระท บ /สิ่ งที่ ก ระท บ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10 7 70 

4 .แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลีในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒ นาท้ องถิ่ น โดยใช้    
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
ก ารบู รณ าก าร  ( Integration) กั บ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ      
ที่ สอดคล้องกับการแก้ ไขปัญหาความยากจน        
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่ น             
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  

10 8 80 
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5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ   
ชื่อโครงการ 

เป็ น โค รงก ารที่ มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ส น อ งต่ อ         
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4 80 

5.2กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ชั ด เจน  (clear objective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระส งค์  มี ค ว าม เป็ น ไป ได้ ชั ด เจ น                 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 80 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัด เจนนำไปสู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่ างไร กลุ่ ม เป้ าหมาย  พ้ืนที่ ดำเนินงาน       
และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่ อ ไร   ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมาย              
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80 

5.4  โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้ องกั บ  (1 ) ความมั่ น ค ง   
(2 )การสร้างความสามารถในการแข่ งขัน        
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแ วด ล้ อ ม           
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จั ด ก ารภ าค รั ฐ  เ พ่ื อ ให้ เกิ ด ค ว าม มั่ น ค ง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4 80 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ แ ล ะสั งค ม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้

5 4 80 
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ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2 ) เปลี่ ยนจากการขับเคลื่ อน
ประเทศด้ วยภาค อุตสาหกรรม  ไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึ งโครงการที่ เติ ม เต็ มด้ วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ย อ ด ค ว า ม ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ            
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้
กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4 80 

5 .8  โค ร งก า ร แ ก้ ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ                   
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) (LSEP) 
 
 

5 4 80 
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5 .9  ง บ ป ร ะ ม า ณ          
มี ค วามสอดคล้ องกั บ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) 
ค ว าม ป ระห ยั ด  (Economy) (2 ) ค ว าม มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  (Efficiency) (3 ) ค ว า ม มี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 80 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้ อ งตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มี ค วาม โป ร่ ง ใส ในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของ
การนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100 

5 .1 1  มี ก ารก ำห น ด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI) แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

ม ีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น  ( Key 
Performance Indicator : KPI)  ที ่
ส า ม า ร ถ ว ัด ได ้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก
ประสิทธิผลใช้บอกประสิทธิภาพได้  เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ  การกำหนด
ร้อยละ  การกำหนดอัน เกิด จ ากผลของ
วัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ  

5 5 100 

5.12 ผลที่ คาดว่าจะ
ได้ รั บ  ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 

การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่ง
ที่ ต้ อ งก า รด ำ เนิ น งาน อย่ า งชั ด เจน แ ล ะ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80 

รวมคะแนน 100 80 80.00 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

      4.3.1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ            
พ.ศ.2561-2565 
        สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

      จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหาร              
ส่วนตำบลเมืองลี หรือภาษอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) 
สรุปการตั้งงบประมาณและรายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 2561 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   22,500,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   22,500,000.00 บาท 
รายรับจริง      -  บาท 
รายจ่ายจริง     -  บาท 
 
ปีงบประมาณ 2562 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   21,650,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   21,650,000.00 บาท 
รายรับจริง      -  บาท 
รายจ่ายจริง     -  บาท 
 
ปีงบประมาณ 2563 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   23,000,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   23,000,000.00 บาท 
รายรับจริง      -  บาท 
รายจ่ายจริง     -  บาท 
 
ปีงบประมาณ 2564 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   24,000,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   24,000,000.00 บาท 
รายรับจริง      -  บาท 
รายจ่ายจริง     -  บาท 
 
ปีงบประมาณ 2565 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   23,000,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้   23,000,000.00 บาท 
รายรับจริง      -  บาท 
รายจ่ายจริง     -  บาท 
 

 
 
                     / 4.3.2.จำนวนโครงการ........... 



๑๘๖ 

                4.3.2.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                                 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสรุปดังนี้  
                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้   
 

ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี 

ที่ได้รับอนุมัติ
(ข้อบัญญัติ61) 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
(ข้อบัญญัติ

61) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 10 8 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
                    เชิงอนุรักษ์           

18 13 5 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคง 
                    ของมนุษย์                 

62 40 22 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  
                    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

21 10 11 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                    และสิ่งแวดล้อม                     

15 5 10 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ           
                    การบริการ           

57 49 8 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 2 1 1 
รวม 193 128 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                                                                                              / ตารางแสดงจำนวน............ 



๑๘๗ 

  ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฯ ปี 62 

โครงการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 19 2 10.52 17 89.47 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

8 3 37.50 5 62.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ 

24 16 66.66 8 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม         
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 7 77.77 2 22.22 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

3 1 33.33 2 66.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ                 
บริหารจัดการและการบริการ 

9 4 44.44 5 55.55 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ     
วิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

1 0 0 1 100 

รวม 73 33 45.20 40 54.79 
 

ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฯ ปี 2563 

โครงการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 0 0 5 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5 3 60 2 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ 

18 12 66.66 6 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม         
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 2 33.33 4 66.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

3 2 66.66 1 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ                 
บริหารจัดการและการบริการ 

9 4 44.44 5 55.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ     
วิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

1 1 100 0 0 

รวม 47 24 51.06 23 48.93 
                                                            / ตารางแสดงจำนวน............... 



๑๘๘ 

ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

             
ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                                        / 4.4.ข้อเสนอแนะ................ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฯ ปี 2564 

โครงการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 21 77.77 6 22.22 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5 1 20 4 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง       
ของมนุษย์ 

20 14 70 6 30 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม         
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 2 28.57 5 71.42 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

4 0 0 4 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

12 5 41.66 7 58.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ 
วิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

1 1 100 0 0 

รวม 76 44 57.89 32 42.10 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฯ ปี 2565 

โครงการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 0 0 6 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2 1 50 1 50 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง       
ของมนุษย์ 

17 13 76.47 4 23.52 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม         
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 4 57.14 3 42.85 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

3 1 33.33 2 77.77 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

15 7 46.66 8 53.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ 
วิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

2 1 50 1 50 

รวม 52 27 51.92 25 48.07 



๑๘๙ 

 
 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
    -ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจัดที่ดินทำกิน         
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และโครงการ Nan Sandbox ยุทศาสตร์ รักษาป่า จ.น่าน และโครงการป่า
นันทนาการ เพ่ือให้ประชาชนตำบลเมืองลี มีสิทธิในที่ดินโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม รวมทั้งยังทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินโครงการ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเรื่องต่างๆได้ 
    -มีการจัดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภค                     
ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากฝนแล้ง จะต้องมีการจัดทำพ้ืนที่กักเก็บน้ำแบบแก้มลิง การก่อสร้างฝายชะลอ
น้ำ การขุดบ่อบาดาล การก่อสร้างระบบประปาครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี หรือมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนอย่างจริงจริง 
    -การดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ที่ เพี ยงพอ                 
ต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากมีปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนเข้าพ้ืนที่            
ทำกินยังไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางหรืออาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางสัญจร
และการขนส่งเดินทางของประชาชน 
                     -มีการวางแนวทางในการจัดหากล้อง CCTV เพ่ือนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ                
และการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในเชิงการตรวจตราความสงบเรียบร้อย ป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม
และยาเสพติดในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี รวมทั้งใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจราจรในพ้ืนที่ตำบลเมืองลีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ              
              -ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยิ่ง
ทั้งนี้เพ่ือให้พ้ืนที่ตำบลเมืองลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนหรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 
   
        4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    -ผู้บริห ารท้ องถิ่นควรเร่ งรัด  และติดตาม โครงการประเภทเงิน อุดหนุน ให้กับ                   
ชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีการดำเนินการตามโครงการที่ได้ขอรับเงินอุดหนุนจริง และต้องดำเนินการโดยเร็วหรือภายใน
ห้วงระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการตามที่วางไว้ กลับมายังองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี เพ่ือเป็นหลักฐานในการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวนโยบายเรื่องเงินอุดหนุนต่อไป 
    -ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าไม่เสถียร ในพ้ืนที่             
ตำบลเมืองลี เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นระยะเวลานานหลายปี ส่งผลให้การปฏิบัติ ราชการ          
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ด้อยประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้า และประชาชนในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี         
เกิดความเดือดร้อน เห็นควรให้มีการประสานงานกับสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอนาหมื่นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
                      -เห็นควรมีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ             
โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที รวมทั้งมีแนวทางในการช่วยเหลือ เยียวยา
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
               -การเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติราชการ และการบริหารท้องถิ่นของผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่กำหนด
อย่างเคร่งครัด ช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
โปร่งใส 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 

 
 

                                            คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                                      ที่   267 / 2561 
                            เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                                    -------------------------- 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 10 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ     
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 

1.นายวิชิต  บัตริยะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี          ประธานกรรมการ 
2.นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ 
3.นายมนัส  ถาธิ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ          
4.นายเพลิน  กิจสอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ           
5.นายประยูร  ใจเปี้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ           
6.นายศิริโชค นวลแขว่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ           
7.นายสังวาลย์  คำถา  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
8.นายจำนง  คำฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
9.นายสำราญ  ถาลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
10.นายถนัด  ทองเบี้ย  ผู้แทนส่วนราชการ                      กรรมการ          
11.นายยอดยิ่ง  จินะแปง  ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ          
12.นายวิโรจน ์ ใหม่เทวินทร์ ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ 
13.นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ           
14.นายสุจีนต์  ฐานะ  ผู้แทนประชาคม                       กรรมการ          
15.นายวริทธิ์ธร  จินะแปง ผู้แทนประชาคม                       กรรมการ          
16.นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล ผู้แทนประชาคม              กรรมการ           
17.นายวีระ  เขื่อนคำ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   กรรมการและเลขานุการ 
18.นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด หัวหน้าสำนักปลัดฯ              ผูช้่วยเลขานุการ             
19.นายพงศกร  เขื่อนคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ       
 
ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
             (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ         

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
                       (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  
 
 

        / (ค) ยุทธศาสตร์...... 



                    -2- 
            
           (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้ เน้นดำเนินการใน 

ยุทธศาสตร์ที่ ส ำคัญ และมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น  การแก้ ไขปัญ หาความยากจน การป้ องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด                                 
                     (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

          (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
            (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการ              
มาประกอบการพิจารณา 

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล          
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา       
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 

          (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสาน 
กับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่    5    เดอืน   ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

                                                      (นายวิชิต  บัตริยะ) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 



  
 
 
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

ที่    268 / 2561 
   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

-------------------------- 
 

         เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 9 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน        
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 

(1) นายวีระ  เขื่อนคำ        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  ประธานกรรมการ 
(2) นางกฤษณา  สุวรรณา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
(3) นายทรงเกียรติ  กองวี  ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
(4) นางปฏิญญา  เสนากูล  รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 
(5) นายคุ้ม  ธิมา   ผู้แทนประชาคมระดับตำบล   กรรมการ 
(6) นายสำราญ  ถาลี  ผู้แทนประชาคมระดับตำบล   กรรมการ 
(7) นายภานุวัฒน์  ตันธนวรกลุ   ผู้แทนประชาคมระดับตำบล   กรรมการ 
(8) นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด หัวหน้าสำนักปลัดฯ     กรรมการและเลขานุการ 
(9) นายพงศกร  เขื่อนคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

                     ตาม ข้อ 19 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีหน้าที่ดังนี้ 

                   1.จัดทำร่างแผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด   
                   2.จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  
                   3.จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
                   และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม (5),(6) และ (7) อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   5   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 

                                                      (นายวิชิต   บัตริยะ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 



 

 

 
 

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ที่  278 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
-------------------------- 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 
 

1.นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี          ประธานกรรมการ 
2.นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี          กรรมการ 
3.นายเจียมศักด์ิ  ปัญญาเปี้ยว        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                        กรรมการ 
4.นายคุ้ม  ธิมา         ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
5.นายจำนง  คำฤทธิ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
6.นายสังวาลย์  คำถา         ผู้แทนประชาคมตำบล            กรรมการ 
7.นายถนัด  ทองเบ้ีย         ผู้แทนภาคราชการ              กรรมการ 
8.นายยอดย่ิง  จินะแปง                ผู้แทนภาคราชการ             กรรมการ 
9.นายทรงเกียรติ  กองวี        ผู้อำนวยการกองช่าง                       กรรมการ 
10.นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด      หัวหน้าสำนักปลัดฯ                                                    กรรมการ 
11.นายวริทธ์ิธร  จินะแปง        ผู้แทนประชาคมตำบล              กรรมการและเลขานุการ 

              12.นายพงศกร  เขื่อนคำ               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

             ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
     (5) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถได้รับการ
แต่งตั้งอีก 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง  ณ  วันที่    16     เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.2561 
 
 
 

 (นายวิชิต   บัตริยะ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 


