
 

 

 
 

 
 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 



   

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
เรื่อง  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

 ตามความ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ,ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ                     
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ที่ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิ ธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย                        
ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่พิจารณาเพ่ิมเติม 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร               
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย นั้น            

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีตามมติที่ประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหาร                  
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน                      
และเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ต่อไป  

    ประกาศ  ณ  วันที่   27  มิถุนายน  พ.ศ.2565   

 

               (นายคุณาสิน  ฐานะ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 



สารบัญ 

 
    หน้า 

คำนำ 

             

ส่วนที่    1 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น          1-13 

ส่วนที่    2 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น                          14-19 

ส่วนที่  3 บัญชีครุภัณฑ์                                                         20-21 

           

ภาคผนวก           
 



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
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 10,455,000 10 3,025,000 10 3,025,000 10 3,025,000 10 3,025,000 55 22,555,000

รวม 15 10,455,000 10 3,025,000 10 3,025,000 10 3,025,000 10 3,025,000 55 22,555,000
๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

แผนงานการศึกษา 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000
รวม 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000

๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงำน                   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700,000

รวม 1 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700,000
๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000 10 800,000
รวม 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000 10 800,000

รวมท้ังส้ิน 21 11,445,000 15 3,315,000 15 3,315,000 15 3,315,000 15 3,315,000 81 24,705,000

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

 

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 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
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 21,020,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21,020,000

รวม 16 21,020,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21,020,000
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แผนงานการเกษตร 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50,000
รวม 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50,000

รวมท้ังส้ิน 17 21,070,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21,070,000

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

 

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 แบบ ผ.01/1



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณ
ใต้ถุนอาคารองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองลี

เพ่ือให้มีห้องประชุมท่ีเพียงพอ
ส าหรับการประชุมหรือการจัด
กิจกรรม/โครงการของ 
อบต.เมืองลี

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ต่อเติมบริเวณใต้ถุน

อาคารให้เป็น 
ห้องประชุม

800,000 จ านวน
1

แห่ง

มีพ้ืนท่ีรองรับการประชุม
หรือการจัดกิจกรรม/โครงการ
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานกู้ชีพ
กู้ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

1.เพ่ือให้อาคารส านักงานกู้ชีพ-
กู้ภัย อบต.เมืองลี มีสภาพพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
2.ป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารส านักงาน

กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองลี

700,000 จ านวน
1

แห่ง

อาคารส านักงาน อบต.เมืองลี
มีสภาพพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ลดการเกิด
อุบัติเหตุและเพ่ิมความ
สะดวกรวดเร็วระหว่าง
ปฏิบัติหน้าท่ี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

3 โครงการขยายถนนสายนาคา-น้ าแขว่ง 1.เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
เดินทาง
2.เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ
รวดเร็วในการสัญจรเดินทาง

ขยายถนนสาย
นาคา-น้ าแขว่ง

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เดินทาง
สะดวกข้ึน
ร้อยละ 

70

สามารถลดอุบัติเหตุและ
เพ่ิมความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรได้

กองช่าง
อบต.เมืองลี

4 โครงการขยายถนนสายนาทะนุง-นาคา 1.เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
เดินทาง
2.เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ
รวดเร็วในการสัญจรเดินทาง

ขยายถนนสาย
นาทะนุง-นาคา

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เดินทาง
สะดวกข้ึน
ร้อยละ 

70

สามารถลดอุบัติเหตุและ
เพ่ิมความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรได้

กองช่าง
อบต.เมืองลี

5 โครงการจัดหาแหล่งน้ าและก่อสร้าง
ระบบจ่ายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือให้มีแหล่งน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

จัดหา/ก่อสร้าง/
ปรับปรุงแหล่งน้ า

พร้อมระบบจ่ายน้ า

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

6 โครงขยายเขตการให้บริการอินเตอร์เน็ต
และสัญญาณโทรศัพท์
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

เพ่ือให้เกิดการอ านวยความ
สะดวกในการใช้บริการอินเตอร์
เน็ตและโทรศัพท์ ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

ขยายเขตการให้บริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
และสัญญาณโทรศัพท์

700,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

ประชาชนและนักท่องเท่ียว
ได้รับการอ านวยความสะดวก
ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
และการติดต่อส่ือสารอ่ืนๆ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

7 โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคาร ศพด.เมืองลี ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
หลังคาอาคาร ศพด.

เมืองลี

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน
1 
แห่ง

อาคาร ศพด.เมืองลี มีสภาพ
พร้อมส าหรับการเรียน
การสอน

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

8 โครงการซ่อมแซมอ่างน้ าในห้องอาบน้ า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมสภาพ
อ่างน้ าและห้องอาบน้ า ภายใน
อาคาร ศพด.เมืองลี

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ า ศพด.เมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
1 
แห่ง

มีอ่างเก็บน้ าท่ีสามารถใช้งาน
ในการท าความสะอาด
และอาบน้ าให้แก่เด็กนักเรียน
ศพด.เมืองลี

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

9 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเมืองลี

เพ่ือซ่อมแซมห้องน้ า ศพด.เมืองลี
ให้มีสภาพพร้อมใช้

ซ่อมแซมห้องน้ า 
ศพด.เมืองลี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
1 
แห่ง

มีห้องน้ าท่ีอ านวยความ
สะดวก และพร้อมใช้งาน
ภายใน ศพด.เมืองลี

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

10 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

เพ่ือพัฒนาและปรับภูมิทัศน์
โดยรอบของอาคารและพ้ืนท่ี
โดยรอบ ศพด.เมืองลี

ปรับปรุงพ้ืนท่ี
โดยรอบ ศพด.เมืองลี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
1 
แห่ง

อาคารและพ้ืนท่ีโดยรอบ
ศพด.เมืองลี มีทัศนวิสัยท่ี
สวยงามและปลอดภัยย่ิงข้ึน

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

11 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรง
ฟันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองลี

เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีให้แก่
เด็กนักเรียน ศพด.เมืองลี

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
และอ่างแปรงฟัน

บริเวณ ศพด.เมืองลี

30,000 จ านวน
1 
แห่ง

มีอ่างล้างหน้าส าหรับการ
ให้เด็ก ศพด.เมืองลี ได้ใช้งาน
และส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

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 

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
แบบ ผ.02
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12 โครงการปรับปรุงห้องน้ าผู้พิการ เพ่ือการอ านวยความสะดวกและ
การรับรองผู้พิการท่ีเข้ามาติดต่อ
หรือใช้บริการ

ปรับปรุงห้องน้ า
ผู้พิการ

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

ห้องน้ าส าหรับการให้บริการ
ผู้พิการมีสภาพท่ีดี สะดวก
และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

13 โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี

1.เพ่ือปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 
อบต.เมืองลี
2.เพ่ือความม่ันคง ปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ

ก่อสร้างร้ัว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความม่ันคง 
ปลอดภัย และความสวยงาม
ให้กับท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

14 โครงการซ่อมแซมถนนขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือซ่อมแซมถนนขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรของ
ประชาชน
2.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ของประชาชน

ซ่อมแซมถนนขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร
ตามจุดท่ีช ารุดเสียหาย

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เสียหายช่วยเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

15 โครงการจัดหาระบบผลิตน้ าประปา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคของประชาชน
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือจัดหาระบบน้ าประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

จัดหาระบบประปา
ท่ีมีประสิทธิภาพ

พร้อมก่อสร้างหรือ
ติดต้ังระบบจ่ายน้ า

5,200,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีระบบน้ าประปาท่ีสะอาด
มีระบบจ่ายน้ าท่ีช่วยให้
ประชาชนต าบลเมืองลี
มีปริมาณน้ าส าหรับการ
อุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

รวม 15 โครงการ - - 10,455,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
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 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีการก้าจัดขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพ ให้กับหมู่บ้าน

ก่อสร้างเตาเผาขยะ
จ้านวน 1 เตา

120,000 จ้านวน
1

แห่ง

มีการก้าจัดขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณบ่อผลิตน ้าด่ืม 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือสร้างความม่ันคงและปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนนและ
วางเรียงหิน

บริเวณบ่อผลิตน ้าด่ืม 
บ้านน ้าอูน ม.1

500,000 จ้านวน
1

แห่ง

มีความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร เช่ือมต่อบ้านป่าซางและบ้านนาคา 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยในการ
ท้าการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายพืชผลทาง
การเกษตร เช่ือมต่อบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 
และบ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร

350,000 จ้านวน
1

แห่ง

มีความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยในการ
ท้าการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

5 โครงการปรับปรุงแหล่งน ้าและระบบจ่ายน ้า
เพ่ือการเกษตร โดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงแหล่งน ้าและ
ระบบจ่ายน ้า เพ่ือการเกษตร

โดยใช้ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน ้า
ในพื นท่ีต้าบลเมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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

แบบ ผ.02/1
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6 โครงการปรับปรุงถังเก็บน ้าพร้อมระบบจ่ายน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงถังเก็บน ้าและ
ระบบจ่ายน ้า โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร สามารถ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น ้าในพื นท่ีต้าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

7 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าน ้าลี บ้านนาคา
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรเดินทาง

ก่อสร้างสะพาน
บริเวณล้าน ้าลี

12,000,000 จ้านวน
1

แห่ง

มีความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

8 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาพร้อม
ถังเก็บน ้าและระบบจ่ายน ้าบริเวณปูเปา         
บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า
2.เพ่ือจัดท้าระบบประปาภูเขา
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค 
ของประชาชน

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
และระบบจ่ายน ้า

บริเวณปูเปา บ้านน ้าแขว่ง
หมู่ท่ี 6

1,500,000 จ้านวน
1

แห่ง

มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค สามารถ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างฝายบริเวณนาลุงสงฆ์ 
บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ
ส้าหรับการเกษตร 
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื นท่ี
ต้าบลเมืองลี

ก่อสร้างฝาย
บริเวณนาลุงสงฆ์

บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

2,500,000 จ้านวน
1

แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และมีปริมาณน ้าท่ีเพียงพอ
ส้าหรับการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

10 โครงการก่อสร้างราวกันตกสายหลัก 
(นาคา-น ้าแขว่ง) บริเวณบ้านนางศรีแพร 
แก้วตัน บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณ
จุดเส่ียงอันตรายและเขตชุมชน

ก่อสร้าง/ติดตั ง
ราวกันตก บริเวณบ้านนาง

ศรีแพร แก้วตัน 
บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

500,000 จ้านวน
1

แห่ง

สามารถป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุระหว่างการสัญจร
เดินทางของประชาชน

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบ ผ.02/1
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11 โครงการปรับปรุงต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือให้มีสถานท่ีส้าหรับการ
ประชุมและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ของชุมชนหมู่บ้าน 
2.เพ่ือให้สภาพหอประชุมหมู่บ้าน
พร้อมส้าหรับการด้าเนินกิจกรรม

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
หอประชุมหมู่บ้านนาม่วง

หมู่ท่ี 7

550,000 จ้านวน
1

แห่ง

ประชาชนบ้านนาม่วง ม.7
มีหอประชุมท่ีสภาพดี พร้อมใช้
ส้าหรับการประชุมและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

12 โครงการติดตั งราวกันตกบริเวณสระน ้า
สาธารณะ บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณสระน ้าสาธารณะหมู่บ้าน

ก่อสร้าง/ติดตั งราวกันตก
บริเวณสระน ้าสาธารณะ
หมู่บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

150,000 จ้านวน
1

แห่ง

สามารถป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ บริเวณโดยรอบสระน ้า
สาธารณะ ได้ร้อยละ 60

กองช่าง
อบต.เมืองลี

13 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงบริเวณสระน ้า
สาธารณะ บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิงสระน ้า
สาธารณะหมู่บ้าน
2.เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณสระน ้าสาธารณะหมู่บ้าน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิง
บริเวณสระน ้าสาธารณะ

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

450,000 จ้านวน
1

แห่ง

สามารถป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง
บริเวณสระน ้าสาธารณะหมู่บ้าน
รวมทั งช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณรอบสระน ้าได้

กองช่าง
อบต.เมืองลี

14 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต้าบลเมืองลี 
2.เพ่ือปรับปรุงเส้นทางส้าหรับ
การท่องเท่ียว

ปรับปรุงถนนและเส้นทาง
เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

สามารถอ้านวยความสะดวก
และรวดเร็วให้นักท่องเท่ียว
ในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ท่องเท่ียว ได้มากขึ น

กองช่าง
อบต.เมืองลี

15 โครงการก่อสร้างถนนป้องกันไฟป่า 
บ้านนาม่วงหมู่ท่ี 7

1.เพ่ือความสะดวกในจัดท้า
แนวกันไฟป่า
2.เพ่ืออนุรักษ์พื นท่ีป่าต้นน ้า

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนและเส้นทาง ส้าหรับ

จัดท้าแนวกันไฟป่า

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวกและ
รวดเร็วในการดับไฟป่า
และมีเส้นทางส้าหรับการจัดท้า
แนวกันไฟป่า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

แบบ ผ.02/1
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16 โครงการซ่อมแซมสะพานใต้น ้าบริเวณห้วยป่าหก
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
เข้าออกพื นท่ีท้าการเกษตรของ
ประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอ
ส้าหรับการเกษตรของประชาชน

ซ่อมแซมสะพานใต้น ้า
บริเวณห้วยป่าหก

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

350,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าออกพื นท่ี
ท้าการเกษตรและมีปริมาณน ้า
เพียงพอส้าหรับการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รวม 16 โครงการ - - 21,020,000 - - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
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 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02/1
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1 โครงการปลูกไม้ผลบนพ้ืนท่ี
งานจัดระบบ หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชบนพ้ืนท่ี
งานจัดระบบ
2.เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี

ปลูกไม้ผล
บนพ้ืนท่ีงานจัดระบบ
บ้านน้้าอูน หมู่ท่ี 1

50,000 จ้านวน
1

แห่ง

สามารถส่งเสริมรายได้ให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี จากการ
จ้าหน่ายไม้ผล

ส้านักปลัด
และโครงการ
หลวงน้้าแขว่ง

รวม 1 โครงการ - - 50,000  -  -  -  - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

11.แผนงานการเกษตร

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)

1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมการรับรู้ของภัยใกล้ตัว
และอันตรายจากอุบัติเหตุ
3.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมอันดีงาม และการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ

จัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
ให้กับเด็กและเยาวชน

ต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรม
อย่างน้อย
จ านวน

1
คร้ัง

หลังจากการฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนต าบลเมืองลี
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสุจริต ต่อต้าน
และไม่ยอมรับการทุจริตทุก
รูปแบบ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

2 โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยในสังคม
ส าหรับเด็กและเยาวชน

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนเก่ียวกับภัยในสังคม
2.เพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันและการใช้ชีวิต
อย่างปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การเฝ้าระวังและเตือนภัย

ในสังคมให้กับเด็กและเยาวชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรม
อย่างน้อย
จ านวน

1
คร้ัง

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยในสังคม
สามารถด ารงชีวิตอย่างปลอดภัย
และสร้างสรรค์

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรรมท้องถ่ินต าบลเมืองลี

เพ่ือสนับสนุนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินต าบลเมืองลี

สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณีท้องถ่ิน

ต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตามท่ีก าหนด สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีท้องถ่ิน ได้อย่าง
ครบถ้วนเป็นไปตามท่ีก าหนด

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รวม 3 โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

4.แผนงานการศึกษา

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)

1 โครงการจัดหาเตาเผาขยะไร้ควัน 1.เพ่ือมีระบบการก าจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดหา/ก่อสร้างเตาเผาขยะ
ไร้ควัน

700,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถก าจัดขยะในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 1 โครงการ - - 700,000  -  -  -  - - - -

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน
แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

1.เพ่ือการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบส าหรับ
การปฏิบัติงาน
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เมืองลี

จัดฝึกอบรม/เข้าร่วมอบรม
ตามหลักสูตรให้แก่

ผู้บริหารท้องถ่ิน,สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน,ข้าราชการ,พนักงาน
,เจ้าหน้าท่ี ของ อบต.เมืองลี

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ฝึกอบรม
อย่างน้อย
จ านวน
1 คร้ัง

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.เมืองลี มีความรู้
ด้านกฎหมาย/ระเบียบท่ีช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่าง
เท่าเทียม

1.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้
บริการประชาชนของ อบต.เมืองลี 
2.เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ในการให้บริการประชาชนของ
บุคลากร อบต.เมืองลี

จัดวางมาตรการ/จัดฝึกอบรม
ให้แก่ ข้าราชการ,พนักงาน,
เจ้าหน้าท่ี ของอบต.เมืองลี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ฝึกอบรม
อย่างน้อย
จ านวน
1 คร้ัง

ประชาชนต าบลเมืองลี และ
ผู้รับบริการของ อบต.เมืองลี 
ได้รับการให้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 2 โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - - -

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.02



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

๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
11.แผนงานการเกษตร 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000

รวม 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000
รวมท้ังส้ิน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรท่ีเปล่ียนแปลงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

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

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
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 5 12,600,000 5 12,600,000

รวม 5 12,600,000 5 12,600,000
รวมท้ังส้ิน 5 12,600,000 5 12,600,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน  (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

 

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 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรบริเวณ
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรเช่ือมต่อ

3 หมู่บ้าน 
น้้าอูน ป่าซาง นาม่วง

600,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
ท้าการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
บริเวณเช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
เช่ือมต่อบ้านน้้าอูน ม.1
บ้านป่าซาง ม.2 และ

บ้านนาม่วง ม.7

1,500,000     ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้้าห้วย
ทรายขาว หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต้าบลเมืองลี

ปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้้า
ห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้้า 
หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี

ปรับปรุงถนนทางเข้า
อ่างเก็บน้้าบ้านนาคา หมู่ท่ี 4

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร
รวมท้ังการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต้าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณและท่ีมา

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

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 124 รายการท่ี 9 )

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 126 รายการท่ี 20)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยรากไม้ หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้้าในพ้ืนท่ีต้าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า
ห้วยรากไม้ หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยรากไม้
เช่ือมต่อห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้้าในพ้ืนท่ีต้าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า
ห้วยรากไม้เช่ือมต่อ

ห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

4 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้้าห้วยช้างตาย 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือซ่อมแซมให้อ่างเก็บน้้ามีสภาพ
ดีพร้อมใช้งานส้าหรับการเก็บกักน้้า

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้้า
ห้วยช้างตาย หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

4 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้้า หมู่ท่ี 4 เพ่ือซ่อมแซมให้อ่างเก็บน้้ามีสภาพ
ดีพร้อมใช้งานส้าหรับการเก็บกักน้้า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้้า
หมู่ท่ี 4

5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 135 รายการท่ี 70)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
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

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 134 รายการท่ี 67)

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้า บ้านน้้าแขว่ง 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอส้าหรับการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน้้า 
บ้านน้้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้า บ้านน้้าแขว่ง หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอส้าหรับการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน้้า 
บ้านน้้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

600,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รวม 5 โครงการ - - 12,600,000   - - - - - - -

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 162 รายการท่ี 223)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

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

1 โครงการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ
หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
เกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการปลูกไม้ยืนต้น

ไม้ดอก ไม้ประดับ
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

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

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ
การปลูกไม้ยืนต้นช่วยเพ่ิม
รายได้จากการเกษตรมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

รวม 1 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 83 รายการท่ี 10)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

11.แผนงานการเกษตร

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02



 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือให้มีรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยส าหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ีด้านการรับ-ส่ง
ผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมายก าหนด

จัดซ้ือรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย 
จ านวน 1 คัน

3,000,000 ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพ่ือให้มีเคร่ืองแปลงไฟฟ้า
แบตเตอร์ร่ี ส าหรับการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบน
รถประชาสัมพันธ์ของ อบต.เมืองลี

จัดซ้ือเคร่ืองแปลงไฟฟ้าแบตเตอร์ร่ี 
(Inverter) 

จ านวน 1 เคร่ือง

4,500 ส านักปลัด

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
เผยแพร่

เพ่ือให้มีกล้องติดรถยนต์ส าหรับ
ติดรถตู้รับ-ส่งนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กต าบลเมืองลี

จัดซ้ือกล้องติดรถยนต์
จ านวน 1 ระบบ

5,000 กองการศึกษา

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

เพ่ือให้มีกล้องวงจรปิดส าหรับ
ติดต้ังภายในและภายนอกอาคาร
ส านักงาน อบต.เมืองลี

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 500,000 ส านักปลัด

5 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

เพ่ือให้มีกล้องวงจรปิดส าหรับ
ติดต้ังภายในและภายนอกอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 250,000 กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
 ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ท่ี วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ.03



 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

6 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพ่ือให้มีอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การแพทย์ฉุกเฉิน การกู้ชีพกู้ภัย
ตามอ านาจหน้าท่ี

จัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ (AED)

150,000 ส านักปลัด

7 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือให้มีอุปกรณ์ส าหรับใช้ในระงับ
ยับย้ัง ป้องกันเหตุทางโรคติดต่อ
และสาธารณภัย

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีระบบ
ละอองฝอยละเอียด

(ULV)

100,000 ส านักปลัด

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ของประชาชนต าบลเมืองลี

จัดซ้ือระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treatment System) 

POG TANKS ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน 

ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง
จ านวน 3 ระบบ โดยมีจุดติดต้ัง 3 จุด ดังน้ี 
-จุดท่ี 1 ครอบคลุม หมู่ท่ี 3 บ้านนาหมอ

และหมู่ท่ี 4 บ้านนาคา
-จุดท่ี 2 ครอบคลุม หมู่ท่ี 2 บ้านป่าซาง 

และหมู่ท่ี 7 บ้านนาม่วง
-จุดท่ี 3 ครอบคลุม หมู่ท่ี 1 บ้านน้ าอูน 

และหมู่ท่ี 6 บ้านน้ าแขว่ง

15,600,000 กองช่าง
ขอรับเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ
จากกรม
ส่งเสริมฯ

รวม 8 รายการ - - - - 19,609,500 -

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
 ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบ ผ.03


