
 

 

 
 

 
 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 



   

 
 

 

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

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

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

 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 ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่น
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย นั้น            

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีตามมติที่ประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่  1/2566 ในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหาร                  
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารจัดการ การประสานแผนในระดับต่างๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน และพัฒนาตำบลเมืองลี ต่อไป  

    ประกาศ  ณ  วันที่   14   กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

 

               (นายคุณาสิน  ฐานะ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 



สารบัญ 

 
    หน้า 

คำนำ 

             

ส่วนที่    1 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น           1-2 

ส่วนที่    2 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น                             3-5 

ส่วนที่  3 บัญชีครุภัณฑ์                                                             6 

           

ภาคผนวก           
             -คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี         
  -คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
              



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)

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและสืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ิน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 5 125,000

รวม 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 5 125,000
รวมท้ังส้ิน 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 5 125,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

 

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2566
ส ำหรับ โครงกำรท่ีขอเพ่ิมเติม

แบบ ผ.01



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการ
พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเท่ียวของอ าเภอนาหม่ืน
และจังหวัดน่าน
2.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ิน

อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน
ในการจัดท าโครงการการจัดงาน

ประเพณีหกเป็งนมัสการ
พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

ส าหรับการจัดขบวนแห่
ครัวตานล้านนาและการ

ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนด

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จัดโครงการ
ปีละ 1 คร้ัง

1.การท่องเท่ียวของอ าเภอ
นาหม่ืนและจังหวัดน่าน
สามารถขับเคล่ือนไปได้
อย่างย่ังยืน
2.ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถ่ิน ได้รับการอนุรักษ์
และสืบสานให้ธ ารงอยู่สืบไป

อบต.เมืองลี
อุดหนุน

งบประมาณ
ให้ท่ีว่าการ

อ าเภอนาหม่ืน
ด าเนินการ

รวม 1 โครงการ - - 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - - -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

4.1 กุลยุทธ์ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ส าหรับ โครงการท่ีขอเพ่ิมเติม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

(9) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี -
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี -
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม

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) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 6 30,000,000

รวม 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 6 30,000,000
รวมท้ังส้ิน 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 6 30,000,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

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

ส ำหรับ โครงกำรท่ีขอเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

แบบ ผ.01



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับตัดถนนดอนมูลผามุง 1.เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง
จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
2.เพ่ือความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
เดินทาง

ปรับปรุงถนน
เส้นทางระหว่างจังหวัดน่าน

และจังหวัดแพร่

1,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

ช่วยเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ระหว่างจังหวัด

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

1 โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย
นน. 4010 (สายดอนมูล-ผามุง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน
จังหวัดน่าน

1.เพ่ือปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท 
นน. 4010 (สายดอนมูล-ผามุง) 
จังหวัดน่านเช่ือมต่อจังหวัดแพร่
2.เพ่ือพัฒนาเส้นทางการค้าและ
การท่องเท่ียวระหว่างพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน
และจังหวัดแพร่
3.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร
เดินทางของนักท่องเท่ียว
4.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทางของประชาชน

ปรับปรุงถนน
ทางหลวงชนบท นน. 4010 
(สายดอนมูล-ผามุง) จังหวัด

น่าน
เช่ือมต่อจังหวัดแพร่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

1.การท่องเท่ียวระหว่าง
จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
มีมากข้ึน
2.เกิดความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
ระหว่างจังหวัดน่านและ
จังหวัดแพร่

อบต.เมืองลี
และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

1.1.กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 67 รายการท่ี 27)

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

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2566

(10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ส าหรับ โครงการท่ีขอเปล่ียนแปลง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเสือ บ้านนาม่วง
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับอุปโภค
บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเสือ
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเสือ บ้านนาม่วง
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับอุปโภค
บริโภค และการเกษตร
2.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเสือ
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

1.มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน
2.สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อบต.เมืองลี
และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

รวม 1 โครงการ - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2566

ส าหรับ โครงการท่ีขอเปล่ียนแปลง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ด้านท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) รายการเดิม (หน้า 167 รายการท่ี 254)

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

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1.กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง
(10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เคร่ืองสูบน ้ำ จ้ำนวน 1 เคร่ือง 50,000 50,000 สำมำรถป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยแล้ง
ในพื นท่ีต้ำบลเมืองลี

ส้ำนักปลัดฯ

รวม 50,000 50,000 - -

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

      (3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 รำยกำร

งบประมาณ

1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
1.1. กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.03


