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สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 



   

 
 

 

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

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 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 ตามระเบียบ              
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตามมติ                  
ที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา               
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565                  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเพ่ือการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ต่อไป  

    ประกาศ  ณ  วันที่   21  ธันวาคม  พ.ศ. 2565   

 

               (นายคุณาสิน  ฐานะ) 
                นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 25,500,000 12 61,554,000 0 0 0 0 0 0 17 87,054,000

รวม 5 25,500,000 12 61,554,000 0 0 0 0 0 0 17 87,054,000
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

และพลังงำน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 18,700 1 18,700 1 18,700 1 18,700 1 18,700 5 93,500

รวม 1 18,700 1 18,700 1 18,700 1 18,700 1 18,700 5 93,500
รวมท้ังส้ิน 6 25,518,700 13 61,572,700 1 18,700 1 18,700 1 18,700 22 87,147,500

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

 

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2565 แบบ ผ.01



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1 ต้าบลเมืองลี 
ปริมาณงานขนาดความยาว 350 เมตร 
ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ขนาดความสูง 
2 เมตร องค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองลี อ้าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะพื นท่ี
การเกษตรและพื นท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยใน
พื นท่ีต้าบลเมืองลี

ปริมาณงานขนาด
ความยาว 350 เมตร 

ขนาดฐานกว้าง
2 เมตร ขนาดความสูง 

2 เมตร

6,552,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวณ
งบประมาณ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและน ้ากัดเซาะพื นท่ี
การเกษตรและพื นท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 ต้าบลเมืองลี 
ปริมาณงานขนาดความยาว 450 เมตร 
ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ขนาดความสูง 
3 เมตร องค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองลี อ้าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะพื นท่ี
การเกษตรและพื นท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยใน
พื นท่ีต้าบลเมืองลี

ปริมาณงานขนาด
ความยาว 450 เมตร 
ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร
ขนาดความสูง 3 เมตร

6,429,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวณ
งบประมาณ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและน ้ากัดเซาะพื นท่ี
การเกษตรและพื นท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 ต้าบลเมืองลี 
ปริมาณงานขนาดความยาว 380 เมตร
 ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ขนาดความสูง 
3 เมตร องค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองลี อ้าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะพื นท่ี
การเกษตรและพื นท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยใน
พื นท่ีต้าบลเมืองลี

ปริมาณงานขนาด
ความยาว 380 เมตร 

ขนาดฐานกว้าง
2 เมตร ขนาดความสูง 

3 เมตร

9,250,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวณ
งบประมาณ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและน ้ากัดเซาะพื นท่ี
การเกษตรและพื นท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

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)

4 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 ต้าบลเมืองลี 
ปริมาณงานขนาดความยาว 450 เมตร
 ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ขนาดความสูง 
3 เมตร องค์การบริหารส่วนต้าบลเมือง
ลีอ้าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะพื นท่ี
การเกษตรและพื นท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยใน
พื นท่ีต้าบลเมืองลี

ปริมาณงานขนาด
ความยาว 450 เมตร 

ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร 
ขนาดความสูง 3 เมตร

9,274,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวณ
งบประมาณ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและน ้ากัดเซาะพื นท่ี
การเกษตรและพื นท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถ่ินนน.ถ.73-001 บ้านนาคา-บ้าน
น ้าแขว่ง หมู่ท่ี 3 บ้านนาหมอต้าบล
เมืองลี จ้านวน 3 ช่วง ขนาดกว้างเฉล่ีย
 0.50-2 เมตร รวมความยาว 294 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 483 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองลี อ้าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางของประชาชน
2.เพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับการ
รองรับการท่องเท่ียวต้าบล
เมืองลี ในอนาคต

จ้านวน 3 ช่วง ขนาด
กว้างเฉล่ีย 0.50-2 เมตร

 รวมความยาว 294 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 483 ตารางเมตร 

องค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองลี อ้าเภอนาหม่ืน 

จังหวัดน่าน

2,922,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวณ
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และนักท่องเท่ียว

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 2 ประจ าปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
น ้าตกวังเขียวและน ้าตกนางกวัก 
โดยก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวน ้าตก
วังเขียวและน ้าตกนางกวัก โดยก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักส้าหรับนักท้องเท่ียวน ้าตกวัง
เขียวและน ้าตกนางกวัก ปริมาณงาน
น ้าตกวังเขียว หมู่ท่ี 1 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร จ้านวน 
3 หลัง ปริมาณงานน ้าตกนางกวัก หมู่ท่ี
 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง
 3 เมตร จ้านวน 2 หลัง องค์การ
บริหารส่วนต้าบลเมืองลี อ้าเภอนาหม่ืน 
จังหวัดน่าน

1.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี 
ให้มีสถานท่ีส้าหรับการอ้านวย
ความสะดวกและการพักผ่อน
ให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียว
2.เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความ
พร้อมการท่องเท่ียวในพื นท่ีต้าบล
เมืองลี

ปริมาณงานน ้าตกวังเขียว
 หมู่ท่ี 1 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 

เมตร จ้านวน 3 หลัง 
ปริมาณงานน ้าตกนางกวัก
 หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 

เมตร จ้านวน 2 หลัง 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองลี อ้าเภอนาหม่ืน 

จังหวัดน่าน

1,127,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวณ
งบประมาณ

สามารถปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี
ให้มีความพร้อมในการรองรับ
การท่องเท่ียวในอนาคต
ประชาชนและนักท่องเท่ียว
มีสถานท่ีในการพักผ่อนและ
รองรับการท่องเท่ียวท่ีเพียงพอ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

7 โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งซุ้มเฉลิม
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

1.เพ่ือธ้ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.เพ่ือแสดงถึงความจงรักษ์ภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3.เพ่ือปรับภูมิทัศน์ในพื นท่ี
ต้าบลเมืองลี ให้สวยงามและ
เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

จัดซื อพร้อมติดตั งซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์
จ้านวน 2 ซุ้ม

1.บริเวณหน้าทางเข้า
ต้าบลเมืองลี

2.บริเวณหน้าอบต.เมืองลี

3,500,000 3,500,000 จ้านวน
2

แห่ง

มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติท่ีแสดงถึง
ความจงรักษ์ภักดีของประชาชน
ต้าบลเมืองลี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสามารถ
ปรับภูมิทัศน์ในพื นท่ีต้าบลเมือง
ลีให้สวยงาม

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

8 โครงการผลิตระบบน ้าประปา 1.เพ่ือให้มีระบบน ้าประปาท่ี
สะอาดให้กับประชาชนในพื นท่ี
ต้าบลเมืองลี
2.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างระบบผลิต
น ้าประปา

5,400,000 5,400,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีประปาท่ีสะอาดและมีปริมาณ
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค
บริโภค ให้กับประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

9 โครงการระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตรท่ีย่ังยืนสู่วิถีชีวิตท่ีพอเพียง

เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด 2.5 kW.

500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

10 โครงการก่อสร้างและติดตั งถังเก็บน ้า
ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร

ก่อสร้างและติดตั ง
ถังเก็บน ้า

ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 
1,000 ลบ.ลิตร

6,400,000 6,400,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

11 โครงการธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ
ส้าหรับการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร
2.เพ่ือให้มีการอนุรักษ์กักเก็บน ้า
ในพื นท่ีต้าบลเมืองลี ท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างหรือด้าเนินการ
โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน

ระบบปิด

9,700,000 9,700,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรและสามารถอนุรักษ์
และกักเก็บน ้าในพื นท่ีต้าบล
เมืองลีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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 2 ประจ าปี 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

12 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จ้านวน 8 ตัว บ้านป่า
ซาง,บ้านนาหมอ,บ้านนาคา และ
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 2,3,4,และ 7 
ต้าบลเมืองลี องค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองลี อ้าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือการป้องกันและเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุทางถนน
2.เพ่ือป้องกันและติดตาม
ปัญหาอาชญากรรมในพื นท่ี
ต้าบลเมืองลีร่วมกับสถานีต้ารวจ
ภูธรในพื นท่ี

จัดซื อและติดตั ง
กล้องวงจรปิด

(CCTV System)
จ้านวน 8 ตัว

หมู่ท่ี 2,3,4, และ 7

500,000 ปริมาณงาน
ตามจ้านวน
งบประมาณ

มีกล้อง CCTV ส้าหรับการ
เฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัย
ทางถนน และสามารถติดตาม
ปัญหาอาชญากรรมในพื นท่ี
ต้าบลเมืองลี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รวม 12 โครงการ - - 25,500,000 61,554,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 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



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน
และควบคุมไฟป่าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนา
หม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือการสนับสนุนภารกิจ
ด้านการป้องกันและควบคุม
ไฟป่า
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การป้องกันสาธารณภัย

ขอรับการอุดหนุน
งบประมาณส าหรับการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่า

18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 ตามท่ี
ก าหนด

สามารถป้องกันและควบคุม   
ไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 1 โครงการ - - 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565
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

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

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)

1) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 0 0 0 0 3 9,000,000

รวม 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 0 0 0 0 3 9,000,000

๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 5 25,000,000

รวม 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 5 25,000,000

3) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
4.แผนงานการศึกษา 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 10 7,500,000

รวม 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 10 7,500,000

รวมท้ังส้ิน 4 9,500,000 4 9,500,000 4 9,500,000 3 6,500,000 3 6,500,000 18 41,500,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรท่ีเปล่ียนแปลงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

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

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2565
แบบ ผ.01



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัยประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

1.เพ่ือให้มีศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในการ
ให้บริการช่วยเหลือประชาชน
2.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ในการช่วยเหลือประชาชน
3.เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน
การกู้ชีพกู้ภัยท่ีก าหนด

ด าเนินการก่อสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย

ประจ า อบต.เมืองลี

2,500,000 จ านวน
1 แห่ง

มีศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ท่ีมีมาตรฐานการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัยประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

1.เพ่ือให้มีศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในการ
ให้บริการช่วยเหลือประชาชน
2.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ในการช่วยเหลือประชาชน
3.เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน
การกู้ชีพกู้ภัยท่ีก าหนด

ด าเนินการก่อสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย

ประจ า อบต.เมืองลี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน
1 แห่ง

มีศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ท่ีมีมาตรฐานการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รวม 1 โครงการ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565

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

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 63 รายการท่ี 10)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 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

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

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

1.เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบลเมืองลี
2.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ในพื นท่ีต าบลเมืองลี

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

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

1 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 1.เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบลเมืองลี
2.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเท่ียว

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ในพื นท่ีต าบลเมืองลี
1.น  าตกตาดหมอก

2.น  าตกนางกวัก (แม่จวัก)
3.น  าตกวังเขียว

4.น  าตกวังพระง่าง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ตามงบประมาณ
ท่ีก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี
มีความสวยงาม ปลอดภัย 
มีความพร้อมในการอ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว
พร้อมทั งสามารถส่งเสริมรายได้
จากการท่องเท่ียวให้กับ
ประชาชนและผู้ประกอบการใน
พื นท่ีต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี
และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

รวม 1 โครงการ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 78 รายการท่ี 12)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

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

8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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)

1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

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

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
กลางวันได้ครบถ้วน
ตามจ านวน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลเมืองลี

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ตามจ านวน
งบประมาณ
และจ านวน
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
กลางวันได้ครบถ้วน
ตามจ านวน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 86 รายการท่ี 3)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

เพ่ือการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

ให้กับ
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี

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

เด็กนักเรียน
โรงเรียน สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมือง
ลี ได้รับอาหาร
กลางวัน ได้
ครบถ้วนตาม
จ านวน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

เพ่ือการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

ให้กับ
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ตามจ านวน
งบประมาณ
และจ านวน
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียน
โรงเรียน สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมือง
ลี ได้รับอาหาร
กลางวัน ได้
ครบถ้วนตาม
จ านวน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

รวม 2 โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2565

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

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

4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 86 รายการท่ี 4)

แบบ ผ.02


