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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 

     --------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 “ข้อ ๒๖ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการส่วนกลาง        
ส่ วนภู มิภ าค รัฐวิสาหกิจและหน่ วยงาน อ่ืนๆ  ที่ ดำเนิ นการใน พ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                            
แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา    
ร่างแผนดำเนินงาน แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้ งนี้ ให้ปิ ดประกาศ                         
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกัน                          
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม                   
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ                
ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไข
แผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” นั้น 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2566 เป็นที่ เรียบร้อยตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จึ งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน                       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565 
 
 
                     (นายคุณาสิน   ฐานะ) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

   
 

 



คำนำ 

 

           ตามที ่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  ได้ประกาศใช้ข ้อบ ัญญัติองค์การบร ิหาร                
ส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ ่งได้ร ับความเห็นชอบจาก                     
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และได้รับการอนุมัติโดยนายอำเภอนาหมื่น จึงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น 

           ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 “ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณ         
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ                 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นและการขยายเวลา    
การจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี        
จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นเพื่อเป็นการวางแนวทางในการดำเนินโครงการ
ที่วางไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป 
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ส่วนที่  1  บทนำ 
 

1.1  บทนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ          

กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย             
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542          
ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น          
แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก 

องค์การบริหารส่ วนตำบลเมืองลี  ได้ จั ดทำแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่ วนตำบลเมืองลี                 
(พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี          
โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่ วง 5 ปี (25๖6 – ๒๕70) และเชื่อมโยงกับ              
การวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี  เนื่ องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผน งาน                      
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)                   
พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563                
เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ดังนี้ องค์การบริหาร             
ส่วนตำบลเมืองลี  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตำบลเมืองลี  จึ งได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี                 
งบประมาณ พ.ศ.25๖6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม                      
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 ขององค์การบริหารส่วน                
ตำบลเมืองลีขึ้น และเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน                
ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน                  
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นั้น 

ดังนั้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มุ่งหวังว่า      
แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม   
การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทาง           
ในการดำเนินงานในปี งบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น                     
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ                     
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม             
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มา ดังนี้ 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม ใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ มีลักษณะการดำเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า                    
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
 
 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานต้องดำเนินการตามข้อ 26 
และข้อ 27 โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น                
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ                           
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
                / 1.4.ประโยชน์ของแผน....... 
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 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิ เคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ             

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้อย่างถูกต้อง 
 

 1.5 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแต่มีการจัดตั้ งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ                  
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม                       
ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการดำเนินงานให้ พิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ แผนงาน                     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                       
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

1. บทนำ ประกอบด้วย 
- บทนำ 
- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
      - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
      - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้ งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ                
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้ งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละ                   
ของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี
********************************** 

แบบ ผด. ๑ 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

(2566) 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

(2566) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
1.1.แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  8 2.12 2,570,000 0.79 

กองช่าง 
รวม 8 2.12 2,570,000 0.79 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 33.33 15,000 2.88 

สำนักปลัดฯ 2.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 8.69 190,000 2.77 
รวม 3 11.53 205,000 2.78 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3.1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 33.33 10,000 7.40 

สำนักปลัดฯ 
และกอง

การศึกษาฯ 

3.2.แผนงานการศึกษา 6 33.33 756,430 30.87 
3.3.แผนงานสาธารณสุข 5 21.73 183,000 15.12 
3.4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 16.66 10,000 5.88 
3.5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 33.33 20,000 22.22 
3.6.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 44.44 90,000 18.55 

รวม 18 29.03 1,069,430 23.55 
4.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 33.33 130,000 17.68 

กองการศึกษาฯ 
รวม 7 33.33 130,000 17.68 

 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี
********************************** 

แบบ ผด. ๑ 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ทีด่ำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

(2566) 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

(2566) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
5.1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20 15,000 1.76 

สำนักปลัดฯ 
5.2.แผนงานเคหะและชุมชน  2 50 70,000 6.25 
5.3.แผนงานการเกษตร 1 5.55 30,000 0.48 

รวม 4 14.81 115,000 1.41 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 33.33 240,000 16.29 สำนักปลัดฯ 

,กองคลัง 
,อบต.นาทะนุง 
,ที่ว่าการอำเภอ

นาหมื่น 
และโครงการ
หลวงน้ำแขว่ง 

6.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน  2 33.33 60,000 7.89 

6.3.แผนงานการเกษตร 1 16.66 100,000 12.88 

รวม 10 30.30 400,000 13.29 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
7.2.แผนงานการเกษตร 1 16.66 20,000 2.98 

สำนักปลัดฯ 
รวม 1 16.66 20,000 2.98 

รวมทั้งสิ้น 51 8.88 4,509,430 1.27 - 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี
********************************** 

แบบ ผด. ๑ 

บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดำเนินการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวน 

โครงการ/รายการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

(2566) 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

(2566) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดซื้อในปีห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
จัดซื้อครุภัณฑ์ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 9.52 169,000 0.54 อบต.เมืองลี 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการก่อสร้างรั้ว 
ที่ทำการองค์การ 
บริหารส่วนตำบลเมืองลี 

1.เพ่ือปรับภูมิทัศน์โดยรอบ  
อบต.เมืองลี 
2.เพ่ือความมั่นคง ปลอดภัย 
ของสถานที่ราชการ 

436,000 อบต.เมืองลี กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

   

 

        

2 โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลี่ยม  
บ้านนํ้าแขว่ง หมู่ที ่6 

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางและการเกษตร 
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ำ 

328,000 บ้านน้ำแขว่ง 
หมู่ที ่6 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

   

 

        

3 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่ง 
บ้านนาหมอ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือป้องกันน้ำกัดเซาะพ้ืนที่
ทำการเกษตรของประชาชน 

301,000 บ้านนาหมอ 
หมู่ที ่3 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

   

 

        

4 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่ง บ้านป่าซาง  
หมู่ที ่2 

เพ่ือป้องกันน้ำกัดเซาะพ้ืนที่
ทำการเกษตรของประชาชน 

300,000 บ้านป่าซาง 
หมู่ที ่2 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

   

 

        

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

5 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน 

บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5 

1.เพ่ือป้องกันน้ำท่วมและ 
กัดเซาะถนน 
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ำ 

300,000 บ้านวังน้ำเย็น 
หมูท่ี ่5 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

   

 

        

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่4 

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ค ว า ม ส ะ ด ว ก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทาง 

301,000 บ้านนาคา 
หมู่ที ่4 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

   

 

        

7 โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณบ่อผลิตน้ำดื่ม  
บ้านน้ำอูน หมูท่ี ่1 

เพ่ือสร้างความมั่นคงและ
ป ล อ ด ภั ย ใน ก ารสั ญ จ ร
เดินทาง 

304,000 บ้านนำ้อูน 
หมู่ที ่1  

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

   

 

        

8 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น
ทุ่งหล่ายหน้า หมู่ที ่7 

เ พ่ื อ ให้ มี ป ริ ม า ณ น้ ำ ที่
เพียงพอสำหรับการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตร 

300,000 บ้านนาม่วง 
หมู่ที ่7 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

   

 

        

รวม 8 โครงการ - 2,570,000 - - - 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
2.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที/่สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการจัดงานประจำปี
และของดีเมืองน่าน อุดหนุน
ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น 

1 .เพ่ื อ อุ ดห นุ น ที่ ว่ าก าร
อำเภอนาหมื่น  ในการจัด
งาน ป ระจำปี และของดี  
เมืองน่าน  
2.เพ่ือสนับสนุน  ส่งเสริม
การค้าการพาณิชย์  สินค้า 

ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น 
3.เพ่ือสร้างรายได้ ให้ กับ
เก ษ ต ร ก ร ใน พ้ื น ที่ แ ล ะ
ท้องถิ่น 

15,000 สถานที่ 
เป็นไปตาม 
ที่โครงการ 
กำหนด 

อบต.เมืองลี 
และท่ีว่าการ 

อำเภอนาหมื่น 

            

รวม 1 โครงการ  15,000   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
            2.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พืน้ที/่สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการ เท ศกาลของดี
ตำบลเมืองลี 

1.เพ่ือจัดงานประจำปีของ 
ตำบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
การเกษตร และการค้าขาย 
ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

150,000 สถานที่เป็นไป
ตามท่ีกำหนด 
ในโครงการ 

อบต.เมืองลี             

2 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวตำบลเมืองลี 

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ตำบลเมืองลี 
2.เพ่ือสร้างรายได้จากการ
ท่องเทีย่วให้กับตำบลเมืองลี 

40,000 สถานที่
ท่องเที่ยวทั่วทั้ง
ตำบลเมืองลี 
หรือที ่อบต.

เมืองลีกำหนด 

สำนักปลัด 
อบต.เมอืงลี 

            

รวม 2 โครงการ - 190,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
3.1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พืน้ที/่สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

เพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ใน พ้ืนที่
ตำบลเมืองลี 

10,000 อบต.เมืองลี 
และพ้ืนที่ 

ตำบลเมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 1 โครงการ - 10,000 - - - 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

3.2.แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พืน้ที/่สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม ภ าว ะ
โภชนาการให้เดก็ ศพด. 

เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา 
ด้านโภชนาการให้กับ 
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเมืองลี 

5,000 ศพด.เมืองลี กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษาในพ้ืนที่
ตำบลเมืองลี มีงบประมาณ
เพียงพอในการดำเนินการ
เรียนการสอนตามอำนาจ
หนา้ที่ท่ีกำหนด 

223,430 ศพด.เมืองลี 
และโรงเรียน 

ในพ้ืนที่ 
ตำบลเมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
3.2.แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พืน้ที/่สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

3 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

เพ่ือการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ. 
ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

462,000 โรงเรียน 
ในพ้ืนที่ 

ตำบลเมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

4 โครงการเฝ้าระวังและเตือน
ภัยในสังคมสำหรับเด็กและ
เยาวชน 

1.เพ่ืออบรมให้ความรู ้
แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ
ภัยในสังคม 
2.เพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันและ 
การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
ให้กบัเด็กและเยาวชน 

10,000 ตามท่ีกำหนด 
ในโครงการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

5 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลเมืองลี 

1.จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ตำบลเมืองลี 
2.บริหารจัดการและดูแล
โร งเรี ยน ผู้ สู งอ ายุ ต ำบ ล 
เมืองลี 

50,000 โรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบล 

เมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

6 โครงการส่งเสริมจิตสำนึก 
รักการอ่าน 

เพ่ือจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์
แ ล ะ มี ป ร ะ โย ช น์ ให้ กั บ
ประชาชนตำบลเมืองลี 

6,000 ตามทีก่ำหนด 
ในโครงการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 6 โครงการ - 756,430 - - - 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
3.3.แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โค ร งก ารต ร ว จ สุ ข ภ าพ
สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเมืองลี 

1.เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ
ให้ กั บ เด็ กนั ก เรี ยน ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2.เพ่ือการจัดแนวทางการ
ต รวจ สุ ขภ าพ ให้ กั บ เด็ ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,000 ศพด.เมืองลี กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

2 โครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี 

1.เพ่ือดำเนินการ 
ตามแนวทางพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จ
พระเทพฯ  
2.เพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
ในพ้ืนทีต่ำบลเมืองลี 

5,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
     3.3.แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

1.เพ่ือการดำเนินการ
ป้องกันและการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
2.เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออก 

20,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โรคพิษสุนัขบ้าในพืน้ที่ตำบล 
เมืองลี 

15,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

5 โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

1.เพ่ือดำเนินการตามแนว
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของสมเด็จพระเทพฯ 
2.เพ่ือการส่งเสริม
สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
ตำบลเมืองลี 

140,000 ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
ในพ้ืนที่ 

ตำบลเมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 5 โครงการ - 183,000 - - - 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
3.4.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด 
การคัดเลือกและส่งนักกีฬา 
ผู้ เป็ นตั วแทนของตำบล
เมืองลีเข้าร่วมการแข่งขัน 
ใน ระดับ อำเภอ  จั งห วัด 

และอ่ืนๆ 

10,000 ตามทีก่ำหนด 
ในโครงการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1.เพ่ือการจัดกิจกรรมที่
สร้างสรรคใ์ห้กับเด็ก 
และเยาวชนในพื้นท่ี 
ตำบลเมืองลี 
2 .เ พ่ื อ ด ำ เนิ น ก า รต า ม
แนวนโยบายรัฐบาล  
และระเบียบ/กฎหมาย 
ที่กำหนด 

30,000 อบต.เมืองลี 
หรือตามท่ี 
กำหนด 

ในโครงการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

3 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนกิจกรรม 
ด้านกีฬาตำบลเมืองลี 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพการกีฬา
ให้กับประชาชนตำบล 
เมอืงลี 

40,000 ตามท่ีกำหนด 
ในโครงการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
3.4.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

4 โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
เด็กและเยาวชน 

1.เพ่ือการปลูกฝังจิตสำนึก
ที่ ดี ง า ม ให้ กั บ เด็ ก แ ล ะ
เยาวชนตำบลเมืองลี 
2.เพ่ือการพัฒนาจิตใจเด็ก
และเยาวชนตำบลเมืองลี 
ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ 

10,000 อบต.เมืองลีหรือ
ตามท่ีกำหนด 
ในโครงการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 4 โครงการ - 90,000 - - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
3.5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการส่ ง เสริม พัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ดำเนิน 
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
เหมาะกับช่วงวัย 
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

10,000 อบต.เมืองลี 
หรอืสถานที่ 
ทีก่ำหนด 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 1 โครงการ - 10,000 - - - 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
3.6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน 

1.เพ่ือการส่ งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนตำบลเมืองลี 
2.เพ่ือการสร้างรายได้ให้กับ 
ประชาชนตำบลเมืองลี 

20,000 อบต.เมืองลี 
หรือสถานที่ 
ที่กำหนด 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 1 โครงการ - 20,000 - - - 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
            4.1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการแห่เทียนจำนำ
พรรษา 

1 .เพ่ื อส่ ง เสริมประเพณี  
อันดีงามของไทย 
2.เพ่ือทำนุบำรุงพุทธศาสนา 

10,000 วัด หรอืสถานที่ 
ที่กำหนด 

ในโครงการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

2 โครงการส่งเสริมประเพณี
วันสงกรานต์ 

1 .เพ่ื อส่ ง เสริมประเพณี  
อันดีงามของไทย 
2 .เ พ่ื อ จั ด กิ จ ก ร ร ม อั น
สร้างสรรค์ ให้กับผู้สูงอายุ  
ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

35,000 สถานที่ 
ที่กำหนด 

ในโครงการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
            4.1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

3 โครงการอบรมเพ่ิมความรู้
พิธีกรระดับตำบล 

1.เพ่ือสนับสนุนให้มีพิธีกร
ในพ้ืนทีต่ำบลเมืองลี 
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพพิธีกร 
ในพ้ืนที ่

10,000 อบต.เมืองลี 
หรือสถานที่ 
ที่กำหนด 

ในโครงการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
งานศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเพณี 

เพ่ือให้มีการส่งเสริมศาสนา 

วัฒนธรรมจารีต ประเพณี
และวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นตำบลเมืองลี 

20,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

5 โครงการส่งเสริมประเพณี
สืบชะตาข้าว 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น 

30,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

6 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีการส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นตำบลเมืองลี 

20,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

            

7 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น 

เพ่ือสนับสนุนกาดำเนินการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมของ
อำเภอนาหมื่น 

5,000 ที่ว่าการอำเภอ 
นาหมื่น 

หรือทีก่ำหนด 
ในโครงการ 

อบต.เมืองลี 
และสภา 
วัฒนธรรม 

อำเภอนาหมื่น 

            

รวม 7 โครงการ - 130,000 - - - 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
            5.1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการป้องกันแก้ไข 
ปัญหาไฟป่าและ 
หมอกควัน 

เพ่ือป้องกัน  และลดการเกิด 
ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่
ตำบลเมืองลี 

15,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนัดปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 1 โครงการ - 15,000 - - - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
            5.2.แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โค รงก ารจั ด ก ารขยะ ใน
ชุมชน 

เพ่ื อ ให้ ป ระช าชน ตำบ ล 
เมื อ งลี  มี ค ว าม รู้ ใน ก าร
จัดการ  การคัดแยก  และ
กำจัดขยะภายในครัวเรือน 

20,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

2 โครงการหน้าบ้านน่ามอง  
ในบ้านน่าอยู ่หลังบ้านกนิได ้

1 .เ พ่ื อ ให้ ค ว าม รู้ ให้ แ ก่
ประชาชนในการดำรงชีวิต 
2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

50,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

หรือสถานที่ 
ที่กำหนด 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 2 โครงการ - 70,000 - - - 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
            5.3.แผนงานการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ช อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ส ม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

1.เ พ่ื อ ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 
2.เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

30,000 ตามท่ีกำหนด 
ในโครงการ 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 1 โครงการ - 30,000 - - - 
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
            6.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน 

1 .เ พ่ื อ พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถของผู้บริหาร 

ข้าราชการ  พนักงาน  และ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.เมืองลี 
2.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น 

130,000 สถานที่ตามที่ 
กำหนด 

ในโครงการ 
 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
            6.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ประชาธิปไตยเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

1.เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและประชาธิปไตย  
2.เพ่ือการป้องเสริมสร้าง
วัฒนธรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตในตำบลเมืองลี 

20,000 สถานที่
ฝึกอบรม 

ตามหลักสูตร 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

3 โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ือจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

20,000 สถานที่ที่ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

กำหนด 

อบต.เมืองลี 

ตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือ มีเหตุต้องเลือกตั้ง 

4 โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์  
อุ ดห นุ น ที่ ว่ าก ารอำ เภ อ 
น าห มื่ น อ ำ เภ อ น าห มื่ น 

จังหวัดน่าน 

เพ่ืออุดหนุนที่ว่าการอำเภอ
นาหมื่นในการจัดงานรัฐพิธี
เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

20,000 สถานที่ 
เป็นไปตาม 
ที่โครงการ 
กำหนด 

อบต.เมืองลี 
และท่ีว่าการ 

อำเภอนาหมื่น 

            

5 โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนอื่นๆ  
ที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.เพ่ือใช้แผนเป็นกรอบและ
แ น ว ท า ง ใน ก า ร จั ด ท ำ
งบประมาณ 
2.เพ่ือให้แผนเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
            6.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

6 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กร 

10,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

กองคลัง 
อบต.เมืองลี 

            

7 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น  อ ำ เภ อน าห มื่ น 

จังหวัดน่าน 

เพ่ืออุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทะนุงในการ
ดำเนินโครงการตามอำนาจ
หน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

30,000 ที่ว่าการอำเภอ
นาหมื่น 

ท้องถิ่นอำเภอ
นาหมื่น  

อบต.เมืองลี 
อุดหนุน 

อบต.นาทะนุง 

            

รวม 7 โครงการ - 240,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
           6.2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พืน้ที/่สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาล 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมป้องกันและ 
ลดอบุัติเหตุช่วงเทศกาล 
วันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม ่

30,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

30,000 อบต.เมืองลี 
หรือสถานที่ 
ทีก่ำหนด 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 2 โครงการ - 60,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
            6.3.แผนงานการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชผักในโรงเรือน 
ตามแนวทางโครงการหลวง 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงน้ำแขว่ง  
ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น 

จังหวัดน่าน 

1.เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของโครงการ
หลวงน้ำแขว่ง 
2.เพ่ือการส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนที่ตำบล
เมืองลี 

100,000 ตามท่ีกำหนด 
ในโครงการ 

อบต.เมืองลี 
และโครงการ
หลวงน้ำแขว่ง 

            

รวม 1 โครงการ - 100,000 - - - 
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
            7.1.แผนงานการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พื้นที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ดิน นํ้า ป่า 

เพ่ืออนุรักษ์ รักษาป่า 
พ้ืนทีต่้นนํ้า 

20,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 1 โครงการ - 20,000 - - - 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

แบบ ผด. ๒ 

 
การจัดซือ้ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดซื้อในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ลำดับที่ รายการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

พืน้ที่/สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย . พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1 จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีระบบ 
ละอองฝอยละเอียด (ULV) 

เพ่ือให้มีอุปกรณ์สำหรับ 
ใช้ในระงับยับยั้ง  
ป้องกันเหตุทางโรคติดต่อ 
และสาธารณภัย 

80,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

2 จัดซื้ อ เครื่ อ งกระตุ กหั ว ใจ 
ด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) 

เพ่ือให้มีอุปกรณ์สำหรับ 
ใช้ ในการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น 

การกู้ชีพกู้ภัย 
ตามอำนาจหน้าที่ 

89,000 พ้ืนที่ตำบล 
เมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

            

รวม 2 รายการ - 169,000 - - - 

 


