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คำนำ 
 

 เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                    
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้ประกาศใช้ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 และได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2565 , ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 1/2566 ไปแล้วนั้น             
แต่มีความจำเป็นที่ จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือ งลี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)                           
ครั้งที่  1/๒๕๖6 ให้ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายใน                  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา              
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่ นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของ     
ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ และ ข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ งนี้  ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจนุ เบกษา                              
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการ
ตามที่เห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239                 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                  
ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และรายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ                   
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 2๕๗๐) ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น   

         ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงอนุมัติ
แก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ครั้งที่ 1/๒๕๖6 และดำเนินการ
ประกาศใช้ต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในครั้งนี้จะช่วยทำให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สามารถดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้                
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประหยัดทั้ งเวลา งบประมาณ เพ่ือก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด                    
ต่อประชาชน โดยส่วนรวม  

                       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

        24  กุมภาพันธ์  2566 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

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

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
                           ดว้ยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิ ปไตย     
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู ่การบริหารประเทศที่ต่อเนื ่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง           
และสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั ่นคงในชีวิต และความปลอดภัยในทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อมมีความมั ่นคงของอาหาร                
พลังงาน และน้ำ 
  ความมั่งคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถ
สร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและประชาชนทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  อนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2580 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่ เศรษฐกิจ และ
สังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมไทยที่
เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ระบบเศรษฐกิจมี
ความเป็นชาติการค้า บนฐานการขยายตัวของอุสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริหาร
คุณภาพ การค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และคนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่สามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ                
ซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที ่จะพัฒนาคุณภาพชีว ิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว                          
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั ่นคง เสมอภาค  และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้                            
ในระบบเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 
                                 / 1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง............. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
      เป้าหมาย 
        1.ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
      2.ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุข 
 3.บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 4.การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
          แนวทางการดำเนินการ 
     1.การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั ่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ           
ที่มิใช่ภาครัฐ 
        2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
         3.การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 4.การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
 5.การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์ร่วม 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       เป้าหมาย 
 1.ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 2.ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
         แนวทางการดำเนินการ 
 1.การเกษตรสร้างมูลค่า 
 2.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 3.โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 4.สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 5.พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
                       / 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ............. 



 
 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย 
 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2.สังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
แนวทางการดำเนินการ 
1.การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2.การสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
3.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพวะท่ีดี 
5.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6.การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
7.การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

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



 
 

 5.พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6.ยกระดับกระบวนทัศน์ 
 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
      เป้าหมาย 
 1.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2.ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3.ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 แนวทางการดำเนินการ 
       1.มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 3.ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ 
 4.บริหารงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 5.มีความทันสมัย 
 6.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
 7.กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและมีความเสมอภาค 
 8.มีกฎหมายที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
 
  ข้อ ๑.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  รายละเอียดแก้ไขใหม่  ดังนี้ 
     ข้อ ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 1๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    
  

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ต้องมีความเชื ่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategylinkage)              
ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
ในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม    
แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ                  
และสังคมแห่งชาติ (3) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (4) 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ 
(6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์                       
(2) ยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (4) ตัวชี ้ว ัด (5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์                     
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีความเชื่อมของ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  ด้วย โดยนำหมุดหมาย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมารายละเอียดดังนี้ 
 
 
                      / แผนพัฒนาเศรษฐกิจ............ 



 
 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒
ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ ๓
เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ             
ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑
บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้
กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ  ทั้งนี้ การจัดทำ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ อยู ่บนความตั ้งใจที ่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม             
สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปี ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอด จนการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบ
ทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผนนอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั ่วโลก
รวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-๑๙ ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็นช่วงเวลาที่มี
แนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปร 
ที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ                
เพื ่อให้“ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ว ยการพัฒนาตามหลักปรัชญา                      
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้
 ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ๒. การสร้างความสามารถในการ  
  ๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ  
  ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

  การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย                          
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศ          
ที ่ม ีอยู ่ เด ิม รวมทั ้งเพิ ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี ่ยงส ำคัญที ่มาจากการเปลี ่ยนแปลงของบร ิบท                          
ทั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น 

                     / ได้อย่างเหมาะสม............ 



 
 

ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีด้วยเหตุนี ้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ                  
ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”                
ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคม
ที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื ้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ                      
การยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้นโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงกำหนดเป้าหมายหลักของ             
การพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย 

๑. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู ่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  มุ ่งยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการ
ผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 

๒. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัด
การเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้าง
หลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งในเชิงรายได้พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดให้มีบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้ง เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิด
กว้างและเป็นธรรม 

๔. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘ 

๕. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 

                                / เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย...... 



 
 

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา              
ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง              
ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย    
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มี
ลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู ่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั ่งยืน”                   
โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 

 ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบไปด้วย  
        หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
             หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
           หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
          หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
         หมุดหมายที ่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจ ิสติกส ์ที ่ส ำคัญ                 
                                      ของภูมิภาค 
           หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล  
                                       ของอาเซียน  
    ๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย  
             หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 
                                       แข่งขันได ้  
                   หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
              หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ ่นลดลง และมีความคุ ้มครองทางสังคมที ่เพียงพอ 
                    เหมาะสม           
  ๓. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย  
        หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
       หม ุดหมายท ี ่  ๑๑ ไทยสามารถลดความเส ี ่ ยงและผลกระทบจากภ ัยธรรมชาต ิและ                         
                            การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
      ๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบไปด้วย  
                 หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
                            แห่งอนาคต   
                 หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดยหมุดหมาย
การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึง 
ปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน               
ทำให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้แต่ละ 
หมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 
                            / แผนภาพที่ 3.1.................... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
                                                                                              / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.......... 



 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals . SDGs) 
        มีทั ้งหมด 1๗ เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ                     
ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๑๖๙ เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด (indicator) จำนวน 
๒๓๒ ตัวชี้วัด (ทั้งหมด ๒๔๔ ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ ๑2 ตัว) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว    
                  เป้าหมายการพัฒนาทั ้ง ๑๗ ข้อ สะท้อน ๓ เสาหลักของมิติความยั ่งยืน  (Three Pillars of 
Sustainability)  คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก ๒ มิติ คือ มิติต้านสันติภาพและสถาบัน 
และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น ๕ มิติ องค์การสหประชาชาติ
แบ่งเป้าหมาย ๑๗ ข้อ ออกเป็น ๕ กลุ่ม (เรียกว่า ๕ Ps) ประกอบด้วย 
           ๑.People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๑ ถึง เป้าหมายที่ ๕ 
      2.Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๗ ถึง เป้าหมายที่ ๑๑ 
            3.Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๖ เป้าหมายที่ ๑๒ และ ๑๕ 
            ๔.Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๑๖ 
              5.Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๑๗ 
     เป้าหมายทั้ง ๑๗ เป้าหมาย ประกอบด้วย 
         เป้าหมายที่ ๑ : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
                เป้าหมายที่ ๒ : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
            เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับ            
ทุกคนในทุกวัย 
               เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                  เป้าหมายที่ ๕ : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
               เป้าหมายที ่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและ                     
มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 
                  เป้าหมายที่ ๗ : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที ่ยั ่งยืนในราคา                     
ที่ย่อมเยา 
                เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่ งยืน การจ้างงาน
เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
                    เป้าหมายที ่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื ้นฐานที ่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม                     
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
                    เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
                     เป้าหมายที ่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์ม ีความครอบคลุม ปลอดภัย                      
มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
                  เป้าหมายที่ ๑๒ : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
                    เป้าหมายที ่ ๑๓ : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื ่อต่อสู ้การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
                   เป้าหมายที ่ ๑๔ : อนุร ักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล                 
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
                         / เป้าหมายที่ 15............... 



 
 

               เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้
อย่างยั ่งยืนต่อสู ้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื ่อมโทรมของที ่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้ง                     
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
             เป้าหมายที่ ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
                   เป้าหมายที่ ๑๗ : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
       1.3.นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย 
           1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
               2.การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
                  3.การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  4.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  6.การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
  8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 
  9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กั บการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   
      1.4.แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาภาคเหนือ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจ บริการต่อเนื่อง ให้มีคุณคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน   
             ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS ,BIMSTEC  
และAEC    
               ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  
               ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน   
           ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำ              
อย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 
 
                                     / 2.เป้าหมายการพัฒนา........... 



 
 

           2. เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

         " ภายในปี ๒๕๗๐ กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๒ จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน " 

                2.1.ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

   (๑) อัตราการขยายตัวของดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

   (๒) สัดส่วนคนอายุยืน ๘0 ปี ขึ้นไปต่อจำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

          (๓) พ้ืนที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

       2.2. ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

                (๑) ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

                    วัตถุประสงค์   
           เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวภายใต้
การเปลี่ยนแปลงทั้งในภาคการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเกษตรผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
   เป้าหมายและตัวขี้วัด     
                     ๑. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจต้านการค้า" ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
เพิ ่มขึ ้น (ฐานปี ๒๕๖๓ มูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้าของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 
๖๕๙,๙๓๐,๓๐๐ บาท)   
           2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว"* ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ เพิ่มขึ้น (ฐานปี ๒๕๖๓ มูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
จำนวน ๗๐,๘๒๐,๐๐๐ บาท)   
           3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เพ่ิมข้ึน (ฐานปี ๒๕๖๓ มูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน ๖๐.๕๑๐.๐0. บาท)   
       แนวทางการพัฒนา   
             ๑. การเจรจากับต่างประเทศภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและการทำความเข้าใจ            
ในกรอบข้อตกลงการค้า เพ่ือลดปัญหาด้านการค้าชายแดน การขนส่ง   
             ๒. ลดต้นทนการผลิต ใช้ระบบ Al ช่วยการผลิต     
         3. พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งชันของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดฯทุกรูปแบบ 
(ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้านกฎหมาย ภาษีการค้าต่างประเทศ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น             
ในกลุ่มจังหวัด เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน)   

 
 
                      4. ขยายช่องทางการค้า.............. 



 
 

           4. ขยายช่องทางการค้า การลงทุน ส่งเสริมการทำตลาดกับกลุ ่มผู ้บริโภค (จัดงาน Expo               
กลุ่มล้านนาตะวันออก , จัดงานการประชุมผู้ประกอบการ (จับคู่ธุรกิจ) , จัดจำหน่ายตามช่องทางออนไลน์ และ
Platform สากล , จัดกิจกรรมประกวด/แฟชั่นโชว์ เครื่องแต่งกาย)   
         5. จัดทำแผนแม่บทเตรียมความพร้อมรองรับระบบโลจิสติกส์สำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒    
          ๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการค้า การลงทุนเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS / CLMVT 
(เน้นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อกับเส้นทางหลักของประเทศและอนุภูมิภาค)   
        7. ส่งเสริมการพัฒนาด่านชายแดน (การบริหารจัดการ , โครงการสร้างพ้ืนฐาน)   
        8. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิภาคภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม(สนับสนุนด้านการผลิต 
โดยนำภูมิปัญญามาประยุกต์ , สร้างเรื่องราว (Stony) ของผลิตภัณฑ์)   
           9. สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพ   
          ๑0. จัดงานกิจกรรมแฟชั่นโชว์ และเปิดช่องทางการตลาด/การขาย   
        11. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer , Young Smart Farmer            
และ Smart Product,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่   
        ๑๒. ขยายเครือข่าย Smart Farmer , Young Smart Farmer      
          ๑๓. รวมกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ตลาด/สายพันธุ์  
          ๑๔. ส่งเสริมเกษตรกรแบบอัจฉริยะ   
        ๑๕. ระบบตลาดและโลจิสติกส์เกษตรชุมชน   
        ๑๖. ส่งเสริมการส่งออก และทำตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche Market)    
       ๑๗. ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการทำตลาดการเกษตรแบบดิจิทัล   
      ๑๘. สร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที ่ยวในฐานจุดหมายปลายทางการท่อง เที่ยว 
(พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , กระตุ้นและส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตลอดจนดูแลรักษา                 
ร่วมคิด ร่วมทำให้แหล่งท่องเที่ยวยังทรงคุณค่ามีมาตรฐานและปลอดภัย)   
            ๑๙. นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการการท่องเที่ยว   
      ๒๐. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเฉพาะเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น เชิงสุขภาพ/เชิงเกษตร
ปลอดภัย/ชิงวิถีชีวิต/เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวิ่ง ปั่น นานาชาติ , จัดงานแสดงดนตรี)   
            ๒๑. พัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยว / โปรแกรม ท่องเที่ยวชุมชนที่มี รูปแบบหลากหลาย   
          ๒๒ ส่งลริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน Vloger (นักรีวิว)
Youtuber , จัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด   
      ๒๓. สร้างตลาดในรูปแบบสื่อ Online ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้สร้างกระแส
ตลาดของกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ   
        ๒๔. สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแผนงาน   
 
 
                       / (2) ประเด็นการพัฒนา............. 



 
 

             (๒) ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (New Normal                 
to Sustainable) 

           วัตถุประสงค์  
         ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพืชที่มีสรรพคุณด้านการดูแลสุขภาพ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการให้บริการสุขภาพ เปิดช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเพ่ือทำให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและทานอาหารปลอดภัย   
         เป้าหมายและตัวขี้วัด   
              ๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น (ฐานปี ๒๕๖๓ เกษตรกรที่ได้รับ
มาตรฐาน GAP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จำนวน ๒๐.๓๐๔ ราย/แปลง)    
      ๒. จำนวนผู้ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน (ฐานปี ๒๕๖๓ ผู้ปลูกสมุนไพร
ที่ได้รับมาตรฐาน GAP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จำนวน ๑๖๒ ราย)  
            ๓. จำนวนสถานประกอบการด ้านการท ่องเท ี ่ยวเช ิงส ุขภาพเพ ิ ่มข ึ ้น (ฐานป ี  ๒๕๖๓                         
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จำนวน ๖๗ ราย)   
         แนวทางการพัฒนา  
      ๑. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย (สร้างค่ านิยมในการบริโภค
เกษตรอินทรีย์ , สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย , อบรมเกษตรกรให้องค์ความรู้               
ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน/การทำเกษตร์อินทรีย์ , ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานควบคุมคุณภาพ GAP
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้ปุยอินทรีย์ , ทำตราสินค้า (Branding) และตรารับรองคุณภาพสินค้า  
(Quality Mark), การขนส่งและกระจายสินค้า   
       ๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและแปรรูป เช่น สมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน (คัดเลือกสมุนไพร
จังหวัดละ ๑ ชนิด นำมาพัฒนาสายพันธุ์ , แปรรูปโดยใช้นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า)  
          ๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยให้ผู้สูงอายุเข้ามา            
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

           (๓) ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการ
รับมือสาธารณภัย   
       วัตถุประสงค์    
        เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับเพื่อป้องกันสาธารณภัย            
ที่อาจจะเกิดขึ้น   
        เป้าหมายและตัวขี้วัด   
         ๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและเตือน
ภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฐานปี ๒๕๖๓ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ พื้นฟู             
การเฝ้าระวัง และเตือนภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จำนวน ๔๘๑ เครือข่าย)  
            2. จำนวนจุดความร้อน (Hot spot ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ลดลงจากปีฐาน                  
(ฐานปี ๒๕๖๓ จุดความร้อน (Hot Spot ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 6 จำนวน ๖,๐๔๔ จุด) 

                                     / แนวทางการพัฒนา.............. 



 
 

         แนวทางการพัฒนา  
           ๑. ฟื้นฟูอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          2. จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        4. สร้างและขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์ พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        5. เตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
            ๖. บริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน     
            7. ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนพืชเชิงเดียว เพ่ือลดพื้นที่การเผา  
           8. การใช้พลังงานชีวมวลทดแทนการเผา และนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา              
หมอกควัน   
         ๙. ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา              
ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 

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



 
 

  1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
      2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี                 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
         3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

 
       ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 

          1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
            2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 
           3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services 
            4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงประเทศไทย 
4.0 ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื ่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Enginesof Growth)                  
ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ
และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ           
เป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
         1. กล ุ ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลย ีช ีวภาพ ( Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ
เทคโนโลยีการเกษตร(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
         2. กลุ ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)                           
อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
       3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(SmartDevices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
         4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)อี-มาร์เก็ตเพลส          
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
          5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
ValueServices) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 
 

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

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

 

                    / ด้านที่ 1 สุขภาพดี......... 



 
 

              ด้านที่ 1  ส ุขภาพดี สร ้างสรรค์โอกาสและสังคมที ่ร ่มเย ็น  ค ือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ทุกช่วงวัย ให ้ม ีส ุขภาวะที ่ด ี  ม ีค ุณภาพช ีว ิตด ีข ึ ้น และส ังคมที ่ร ่วมเย ็น รวมทั ้ งสร ้างโอกาสและพัฒนา  
ทร ัพยากรมน ุษย ์ของจ ังหว ัดน ่าน ให ้ เป ็นกำล ังคนท ี ่ม ีสมรรถนะส ูง เป ็นกำล ังสำค ัญในการพ ัฒนา  
ประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 หมุดหมายที ่ 1  พัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อสร้างโอกาส             
ลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม  โดย (1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงว ัยให้เป็นกำลังคนมีสมรรถนะสูง                     
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  (2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ (3) ส่งเสริมให้ประชาชนดำรง
ตนภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               หมุดหมายที่ 2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ด ีโดย                    
(1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทันสมัย และครบวงจร  (2) สร้างสุขภาวะที่ดี ลดภาวะเสี่ยง  
ในโรคไม่ติดต่อร้ายแรง และ (3) พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ 
                    หมุดหมายที่ 3   พิทักษ์สถาบันหลักของชาติและสร้างสังคมที่สงบสุขร่มเย็น โดย (1) รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข และ                            
(2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดองในสังคม  
               ด้านที่ 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย  
              หมุดหมายที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน  
โดย (1) นำองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้ได้มาตรฐาน                      
สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือก้าวไปสู่ตลาดสากล และ (2) พัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน  
                  หมุดหมายที่ 5  เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง  โดย (1) พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปและ
การตลาด ด ้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  (2) ส ่งเสร ิมการผลิตส ินค้าเกษตรช ีวภาพ เกษตรปลอดภัย และ                              
(3) พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 
                  หมุดหมายที ่ 6  ท่องเที ่ยวคุณภาพสูง  โดย (1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวย                     
ความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว  (2) พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล  (3) สืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรมวิถีน่านและต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ (4) สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดี ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทาง
การตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

                ด้านที่ 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์             
ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 
               หมุดหมายที่ 7  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาและฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ   
                หมุดหมายที ่  8  การบร ิหารจ ัดการท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ บนพื ้นฐานการม ีส ่วนร ่วมของ                      
ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  โดย (1) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  (2) พัฒนาองค์ความรู ้และ                  
สร้างความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับกฎหมายป่าไม้ ป่าชุมชน และอื่นๆ และ  (3) บูรณาการความร่วมมื อจาก                     
ทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งมลพิษต่างๆ  
                หมุดหมายที่ 9  บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยพัฒนา 
ระบบเตือนภัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการช่วยเหลือและบรรเทาแก่อาสาสมัครและจิตอาสา 
 
 
 
                                / 1.6.ยุทธศาสตร์.............. 



 
 

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

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

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

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ต้นน้ำ  
  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
               กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
             กลุยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในภาคประชาสังคม  
               กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ   

 

 
                                               / เป้าประสงค์.............. 



 
 

                เป้าประสงค์  
                      จังหวัดน่าน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน 
                  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น และพ้ืนที่ป่าไม้  

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

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม  
       กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
                กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายภาคีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                  
            กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน และเครือข่ายชุมชน  
               กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนระบบบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพวะชุมชน  
  เป้าประสงค์  
                  คนน่านมีคุณภาพชีวิตดี ชุมชนดี สังคมดี 

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

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        2.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา 

“หล่อหลอมความคิด   ใช้ชีวิตพอเพียง    เมืองลีน่าอยู่  
 เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว  กลมเกลียวพัฒนา  ปลอดยาเสพติด” 
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         2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
        ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
        ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์    
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
        6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ    
        7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ   
         2.3.เป้าประสงค์   
        เพ่ือให้ตำบลเมืองลี มีระบบการขนส่งเดินทาง ระบบไฟฟ้าและน้ำที่เพียงพอ มีสุขอนามัยที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ 
พร้อมทั้งสู่การเป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยว   
        2.4.ตัวช้ีวัด  
         1.ด้านการเมือง การบริหาร  
  2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
       3.ด้านเศรษฐกิจ   
       4.ด้านสังคม        
           5.ด้านสาธารณสุขปศุสัตว์   
           6.ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
  7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
         2.5.ค่าเป้าหมาย   
            จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
          1.ประชาชนได้รับบริการด้านการบำรุง รักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
                 -จำนวนหมู่บ้านที่ต้องการ การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 อย่างน้อย  
จำนวน 35 แห่ง ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน   
                  2.แหล่งท่องเที่ยว  ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับการปรับปรุง ดูแล  รักษา อย่างยั่งยืน                      
                  -การปรับปรุงดูแล  รักษาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งเป็นประจำทุกปี               
ร้อยละ 100     
                   -ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวมีถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว  มีถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 20                  
ในปี พ.ศ.2566 ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2567 ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2568 ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2569        
และร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2570   
                  -จำนวนหมู่บ้านที่ต้องการสถานที่กำจัดขยะ มีสถานที่กำจัดขยะให้กับทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 20 ทุกปี        
พ.ศ.2566-2570 มีสถานที่กำจัดขยะให้ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 100   
                   -มีสถานที่รับซื้อ และรวบรวมขยะ เพื่อจัดจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง รวมทั้งมีสถานที่สำหรับ
จัดเก็บขยะอันตรายเพ่ือนำส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการจัดการขยะดังกล่าวต่อไป    
                                                                                                          / -มีการอนุรักษ์............... 



 
 

 
                -มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลเมืองลี ร้อยละ 20 ทุกปี พ.ศ.2566-2570 รวม ร้อยละ 100
        3.ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
                  -จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2566-2570 ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ต่อปี   
              -ม ีการสน ับสน ุนส ่ง เสร ิมการศ ึกษาให ้ก ับสถานศ ึกษาภายในเขตพ ื ้นท ี ่ ตำบลเม ืองลี                            
พ.ศ.2566-2570 ร้อย 100 ต่อปี   
                4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง   
                    -ประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง พ.ศ.2566-2570 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ต่อปี    
               -มีการเชิญผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ องค์กรภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 
และนอกพื้นที่ รวมทั้งประชาชนตำบลเมืองลี เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบล หรือ การประชุมสภา                 
ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100   
                  5.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านรายได้และอาชีพอย่างมั่นคง   
                  -การประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาการตกงาน              
มีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2570   
                 -รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำตามนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
ภายในปี พ.ศ.2570        

           6.มีระบบการบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติงาน 
         -คุณภาพและปริมาณงานมีการบริหารจัดการและการบริการประชาชนในมาตรฐานการตรวจสอบ

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

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

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

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

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
แนวทางการพัฒนา   คือ 

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

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แนวทางการพัฒนา  คือ 

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

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

   3.1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 

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

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

                     4.1.อนุรักษ์ ฟื ้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี              
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     4.2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
                 / 4.3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม........... 



 
 

                     4.3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน 
                                            

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

          5.1.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ 

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

          5.5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น       
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
          6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

แนวทางการพัฒนา  คือ 
          6.1.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการ                            

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

          6.5.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 

          6.6.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย            
ภาคประชาชน 

 
           7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
               แนวทางการพัฒนา คือ 
          7.1.สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 

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

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
    - สามารถพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานในพื ้นที ่ตำบลเมืองลีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีวางไว้ในแต่ละปีงบประมาณ 

              - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ เพ่ืออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
     - มีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างครอบคลุมทั่วถึง ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทำกินของประชาชน 
 
 
                                               / 2.ยุทธศาสตร์............ 



 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
   - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
   - มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เกินค่าเฉลี่ยขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด 
   - สนับสนุนกลุ ่มอาชีพทุกกลุ ่มอาชีพอย่างต่อเนื ่อง มีระบบการดำเนินการ  ส่งเสริมและตรวจสอบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

1.การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

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

 

 

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

 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   - มีแนวทางในการป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน ผ่านการอบรม การรณรงค์ การควบคุม 

   - มีการสำรวจโรคติดต่อต่างๆ เป็นประจำ
ทุกปีเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

   - สำรวจสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
รวมทั้งจัดหาวัคซีนป้องกัน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 

   - มีระบบการอำนวยการกู้ชีพกู้ภัยที่พร้อม
ต่อการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง 

   - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ศพด 
โรงเรียนในพื้นที่ และศูนย์การเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
90 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการบริหาร จัดการ และอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  

 

 

 

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

 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถี
ชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
- สามารถกำหนดพื้นที่ทำกิน และป้องกันการรุกล้ำ
พื้นที่ป่าได้อย่างชัดเจน 
- สามารถแก้ไขปัญหาเรื ่องกรรมสิทธิ ์ในที่ดิน ที่อยู่
อาศ ัย  และท ี ่ ด ินทำก ินของประชาชนท ี ่ อย ู ่ ใน                  
เขตป่าสงวน โดยมีการกำหนดแนวเขตและจัดทำแผน
ที่ ที่ชัดเจนแน่นอน 

 



 
 

  2.8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีที ่มีความเชื ่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
      ปัญหาของประชาชน  
        1.ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
         -ปัญหาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่บางเส้นทาง  
               -เส้นทางขนถ่ายพืชผลการเกษตร การสัญจรไม่สะดวกไม่ทั่วถึง  
                -ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างไม่เพียงพอ  
             -การพังทลายของดิน     
                 -การขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค – บริโภค  
                  -ขาดแหล่งกักเก็บน้ำด้านการเกษตรและน้ำอุปโภค – บริโภค  
               -ขาดภาชนะกักเก็บน้ำ  
                 -แหล่งน้ำตื้นเขิน  
                -แหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมีที่ทำการเกษตร  
                 -ปัญหาเรื่องพ้ืนที่พัฒนาอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
         2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
                    -ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  
                   -ปัญหาความยากจน  
               -ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ต้นทุนในการผลิตสูง  
               -ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม  
                   -ประชาชนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
               -รายได้เฉลี่ยต่อหัว/ปี ต่ำ  
               -ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  
               -กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  
              -การขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน   
        3.ปัญหาด้านสังคม  
           -ปัญหายาเสพติด  
               -ปัญหาการว่างงาน  
                -ปัญหาครอบครัวปัญหาวัยรุ่น  
             -ปัญหาคุณภาพชีวิต  
                   -ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
         4.ปัญหาด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์   
            -ภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร  
                 -ประชาชนขาดการออกกำลังกาย  
                -ปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก  โรคเลปโตสไปโรซีส  
               -ปัญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการใช้สารเคมี  
                  -ปัญหาการขาดสถานที่ออกกำลังกาย    
                       / ปัญหาการขาดความรู ้ . . .......... 



 
 

                 -ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ   
          5.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
             -ขาดแหล่งความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร  
                 -ปัญหาการขาดงบประมาณเพ่ือการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา   
                    -ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนะธรรมประเพณี  
          6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
                -ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า  
                -ปัญหาการขาดสถานที่กำจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย  
                 -ปัญหาดินถล่ม  
                   -ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
                  -ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
        7.ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร  
                 -ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง  
               -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริการสาธารณะ  
                 -วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในสำนักงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการประชาชน             

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

                            / -ต้องการความปลอดภัย............. 



 
 

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

3.1.การวิเคราะห์กรอบการทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมิน               
โดยวิเคราะห์ ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา                 
ด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น                  
ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า ปัจจุบันท้องถิ่นสถานภาพ
การพัฒนาอยู ่จ ุดไหนสำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตทั ้งนี ้ โดยใช้เทคนิค                      
Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอก
ได้แก่ โอกาส (Oppotunity-O)  และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ  
                                                   / จุดแข็ง.............            



 
 

            จุดแข็ง     
            1.มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเองภายใต้กฎหมาย   
              2.การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติงาน   
           3.มีการบริหารงบประมาณเองภายใต้กฎหมาย   
                4.การบริหารงานมีการประสานงานระหว่าง อบต. ร่วมกับหน่วยงานอื่น   
        5.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
             6.มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิทัศน์สวยงาม  
             7.มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น    
            จุดอ่อน   
              1.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
            2.การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว รายได้ต่ำ   
           3.สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์   
           4.ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินละที่อยู่อาศัย  
         5.การคมนาคมในพ้ืนที่การเกษตรยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง   
        6.มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมาก  
             7.ไม่มีตลาดรองรับราคาผลผลิต  
             โอกาส  
               1.มีการดำเนินการตามแนวทางตามพระราชดำริ   
              2.มีการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล   
               3.มีการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อสร้างให้เกิดกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง   
                4.มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี   
            5.มีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ     
                6.มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ ระยะทางสัญจรสะดวก   
               อุปสรรค   
               1.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องพัฒนา  
            2.การสื่อสารด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุม   
              3.สภาพพ้ืนที่ส่วนมากเป็นภูเขา   
         4.การขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ   
     5.การสื่อสารในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
    1.นโยบายรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการหรือเอกชน มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนา               
คุณภาพชีวิตตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงตามโครงการหลวง
ในพื ้นที ่ตำบลเมืองลี โครงการส่ งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกร โครงการน่านแซนด์บล ็อก                         
(Nan Sand Box) ,การดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการนโยบายที ่ด ินแห่งชาติ  (คทช.) และ 
                                 / โครงการสนับสนุน...........  



 
 

โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐบาลดำเนินการต่างๆ เป็นต้น มีผลทำให้
คุณภาพชีว ิตของประชาชนดีขึ ้น โดยเฉพาะกลุ ่มผู ้ยากจน ผู ้ด ้อยโอกาส ผู ้พ ิการ และมีแนวทาง                         
ในการกำหนดแนวเขตท่ีอยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่รุกล้าพ้ืนที่ป่า   
        2.การกำหนดพื ้นที ่เขตป่าสงวน มีส่วนทำให้พื ้นที ่อยู ่อาศัยและพื ้นที ่ทำกินของประชาชน                
ตำบลเมืองลี อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนด้วย ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่เดิมก่อนที่จะมีการกำหนด
เขตพื้นที่ป่าสงวน ไม่ใช่เจ้าของที่ดินอย่างแท้จริงเป็นเพียงผู้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเท่านั ้น และส่งผลให้                
การพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างลำบากและล่าช้า เนื่องจากต้องขออนุญาต
จากอธิบดีกรมป่าไม้ฯ ก่อน   
       3.สภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าขายและด้านเกษตรกรรม ส่งผลให้
เศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง สินค้าด้านการเกษตรราคาตกต่ำ ประชาชนตำบล
เมืองลีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับผลกระทบอย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      / ส่วนที่ 3 .............. 



 

                         2.8.ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 

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

 

มิติท่ี 4  ปัจจยัผลกัดนัการพลิกโฉมประเทศ  (2 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่12  ไทยมกี าลงัคนสมรรถนะสงู มุ่งเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย ์

                    การพฒันาแห่งอนาคต  

หมุดหมายที ่13  ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพ และตอบโจทยป์ระชาชน 

 

1. ด้านความ

มัน่คง 

6. ด้านการปรบัสมดลุ 

และพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครฐั 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

(มี 4 มิติ  

13 หมุดหมาย) 

มิติท่ี 3  มิติความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

          (2 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่10  ไทยมเีศรษฐกจิหมุนเวยีนและสงัคมคารบ์อนต ่า 

หมุดหมายที ่11  ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิ

                    และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคณุภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

3. ด้านการพฒันา
และเสริมสร้าง

ศกัยภาพทรพัยากร
มนุษย ์

4. ด้านการสร้าง
โอกาส 

และความเสมอภาค 

ทางสงัคม 

ยุทธศาสตรช์าติ  

20 ปี 

(มี 6 ยุทธศาสตร)์ 

มิติท่ี 1  มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  (6 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่1  ไทยเป็นประเทศชัน้น าดา้นสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรปูมลูค่าสงู

หมุดหมายที ่2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเทีย่วทีเ่น้นคุณคา่และความยัง่ยนื 

หมุดหมายที ่3  ไทยเป็นฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าของโลก 

หมุดหมายที ่4  ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพมลูค่าสงู 

หมุดหมายที ่5  ไทยเป็นประตกูารคา้การลงทุนและจุดยทุธศาสตรท์างโลจสิตกิส ์

                  ทีส่ าคญัของภมูภิาค 

หมุดหมายที ่6  ไทยเป็นฐานการผลติอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะและบรกิารดจิทิลั 

                 ของอาเซยีน 

 

 

 

มิติท่ี 2 มิติแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสงัคม  

         (3 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่7  ไทยม ีSMEs ทีเ่ขม้แขง็ มศีกัยภาพสงู และสามารถแขง่ขนัได ้

หมุดหมายที ่8  ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอจัฉรยิะทีน่่าอยู่ ปลอดภยั และเตบิโตได ้

                   อย่างยัง่ยนื  

หมุดหมายที ่9  ไทยมคีวามยากจนขา้มรุ่นลดลง และมคีวามคุม้ครองทางสงัคม           

                   ทีเ่พยีงพอ เหมาะสม 

 

 



                    ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม (ต่อ) 

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

 
แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

(มี 4 ด้าน  

13 หมุดหมาย) 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาภาคเหนือ 

1. พฒันาการท่องเทีย่วและ

ธุรกจิ บรกิารต่อเนื่อง  

ใหม้คุีณคุณภาพ 

2. ใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกจิ

พเิศษและการเชื่อมโยงกบั 

อนุภูมภิาค 

3. ยกระดบัเป็นฐานการผลติ

สนิคา้เกษตรอนิทรยีแ์ละ 

เกษตรปลอดภยั 

4. พฒันาคุณภาพชวีติและ 

แกไ้ขปัญหาความยากจน 

5. อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู 

ป่าตน้น ้าจดัระบบบริหาร

จดัการน ้าอย่างเหมาะสม 

แกไ้ขปัญหามลพษิหมอก

ควนัอย่างยัง่ยนื 

มิติท่ี 1  มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย (6 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่1  ไทยเป็นประเทศชัน้น าดา้นสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรปูมลูค่าสงู 

หมุดหมายที ่2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเทีย่วทีเ่น้นคุณคา่และความยัง่ยนื 

หมุดหมายที ่3  ไทยเป็นฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าของโลก 

หมุดหมายที ่4  ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพมลูค่าสงู 

หมุดหมายที ่5  ไทยเป็นประตกูารคา้การลงทุนและจุดยทุธศาสตรท์างโลจสิตกิส ์

                  ทีส่ าคญัของภมูภิาค  

หมุดหมายที ่6 ไทยเป็นฐานการผลติอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะและบรกิารดจิทิลั 

                ของอาเซยีน 

 

 

 

มิติท่ี 4  ปัจจยัผลกัดนัการพลิกโฉมประเทศ  (2 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่12  ไทยมกี าลงัคนสมรรถนะสงู มุ่งเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย ์

                    การพฒันาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที ่13  ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพ และตอบโจทยป์ระชาชน 

 

มิติท่ี 2  มิติแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสงัคม  

          (3 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่7  ไทยม ีSMEs ทีเ่ขม้แขง็ มศีกัยภาพสงู และสามารถแขง่ขนัได ้

หมุดหมายที ่8  ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอจัฉรยิะทีน่่าอยู่ ปลอดภยั และเตบิโต 

                  ไดอ้ย่างยัง่ยนื  

หมุดหมายที ่9  ไทยมคีวามยากจนขา้มรุ่นลดลง และมคีวามคุม้ครองทางสงัคม            

                  ทีเ่พยีงพอ เหมาะสม 

 

 

มิติท่ี 3  มิติความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

          (2 หมุดหมาย) 

หมุดหมายที ่10  ไทยมเีศรษฐกจิหมุนเวยีนและสงัคมคารบ์อนต ่า 

หมุดหมายที ่11  ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิ

                    และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 

 



 

                         ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม (ต่อ)  

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

 

ประเดน็การพฒันากลุม่

จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 

 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาภาคเหนือ 

1. พฒันาการท่องเท่ียวและ
ธรุกิจ บริการต่อเน่ือง  
ให้มีคณุคณุภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งยัง่ยืน 

 

2. ใช้โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษและการ
เช่ือมโยงกบัอนุภมิูภาค 

GMS ,BIMSTEC 

และAEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค 

 

5. อนุรกัษ์และฟ้ืนฟปู่าต้นน ้า 
ให้คงความสมบูรณ์จดัระบบ 

บริหารจดัการน ้าอย่างเหมาะสม 

และเช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ทัว่ถึง  
ป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษ 

หมอกควนัอย่างยัง่ยืน 

 

3. ยกระดบัเป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรียแ์ละ 
เกษตรปลอดภยั เช่ือมโยงสู่
อตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู 

ท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมสูง 

 

4. พฒันาคณุภาพชีวิตและ 
แก้ไขปัญหาความยากจน  

พฒันาระบบดแูลผูสู้งอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของ 
ครอบครวัและชุมชน 

 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาจงัหวดัน่าน 

1. สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสงัคม 
ท่ีร่มเยน็ (3 หมุดหมาย) 
   หมุดหมายที ่1 พฒันาคนทุกช่วงวยัตามหลกั 
    ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อสรา้งโอกาส             
    ลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม 
  หมุดหมายที ่2 พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 
   ทีท่นัสมยั สนบัสนุนการสรา้งสุขภาวะทีด่ ี
   หมุดหมายที ่3 พทิกัษ์สถาบนัหลกัของชาตแิละ 
   สรา้งสงัคมทีส่งบร่มเยน็ 
 
 

2. สุขเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละมูลค่าสูง   
(3 หมุดหมาย) 

  หมุดหมายที ่4 เพิม่ขดีความสามารถ   
  ผูป้ระกอบการ  การคา้ การลงทุน และ  
  ผลติภณัฑภ์ูมปัิญญาชุมชน 

 หมุดหมายที ่5 เกษตรปลอดภยัและมลูค่าสงู 
  หมุดหมายที ่6 ท่องเทีย่วคุณภาพสงู 
 

3. สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค ์
การเติบโตอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม   
(3 หมุดหมาย) 

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

 

1. พฒันาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรคมู์ลค่าสูง 

 

2. ส่งเสริมและพฒันาสุขภาวะวิถีใหม่ 

สู่ความยัง่ยืน 

 

3. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

พฒันาขีดความสามารถในการรบัมือ 

สาธารณภยั 

 



                         ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม (ต่อ) 

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

 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาของ 
องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองลี 

 1. ด้านการ

พฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2. ดา้นการพฒันา

เศรษฐกจิและการ

ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

3.ดา้นการพฒันา

สงัคมและความมัน่คง 

ของมนุษย ์

 

6. ดา้นการ

บรหิารจดัการ 

และการบรกิาร 

5. ดา้นการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

การอนุรกัษ์ 

สิง่แวดลอ้ม และ

พลงังาน 

4. ดา้นศลิปะ วฒันธรรม 

จารตีประเพณีและ 

สบืสานภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

ชอง อปท. ในเขต 

จงัหวดัน่าน 

 1. การพฒันาเศรษฐกิจ 
และบริการสาธารณะ 
พื้นฐาน 

 

2. การบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ  

ส่ิงแวดล้อม และพื้นท่ีต้นน ้า 

5. การป้องกนับรรเทา 
สาธารณภยัสถานการณ์ 

ฉุกเฉิน และโรคระบาด 

 

 4. การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตการศึกษา ชุมชน 

และสงัคม 

 

3. ด้านการเกษตร  
และพฒันาอาชีพ 

 

7. ดา้นการจดัการ 

วถิชีุมชนพืน้ทีต่น้น ้า 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาจงัหวดัน่าน 

1. สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสงัคม 
ท่ีร่มเยน็ (3 หมุดหมาย) 
   หมุดหมายที ่1 พฒันาคนทุกช่วงวยัตามหลกั 
    ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อสรา้งโอกาส             
    ลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม 
  หมุดหมายที ่2 พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 
   ทีท่นัสมยั สนบัสนุนการสรา้งสุขภาวะทีด่ ี
   หมุดหมายที ่3 พทิกัษ์สถาบนัหลกัของชาตแิละ 
   สรา้งสงัคมทีส่งบร่มเยน็ 
 

2. สุขเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละมูลค่าสูง   
(3 หมุดหมาย) 

  หมุดหมายที ่4 เพิม่ขดีความสามารถ   
  ผูป้ระกอบการ  การคา้ การลงทุน และ  
  ผลติภณัฑภ์ูมปัิญญาชุมชน 

 หมุดหมายที ่5 เกษตรปลอดภยัและมลูค่าสงู 
  หมุดหมายที ่6 ท่องเทีย่วคุณภาพสงู 
 

3. สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค ์
การเติบโตอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม   
(3 หมุดหมาย) 

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



 
 

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี(พ.ศ.

2561-2580) 

แผนเศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ 

(พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวดัน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท.
(อบต.เมืองลี) 

(พ.ศ.2566-2570) 
กลยุทธ ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสรา้ง
ความสามารถใน
การแขง่ขัน 

มิติที่ 1  
ภาคการผลิตและ
บริการเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ใช้โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษและ 
การเชื่อมโยงกับ 
อนุภูมิภาค GMS 
,BIMSTEC  และAEC    

ประเด็นการพัฒนาที ่๑ : 
พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสงู 

ด้านที่ 2 สขุเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และบริการสาธารณะ
พื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

1.1.พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในจังหวัดให้
ได้มาตรฐาน 
ครอบคลุม และทั่วถึง 
1.2.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึง 
1.3.พัฒนาระบบผัง
เมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4.ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์   

-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสรา้ง
ความสามารถใน
การแขง่ขัน 
และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสรา้ง
โอกาส ความเสมอ
ภาค และเท่าเทียม
กันทางสังคม 

มิติที่ 1 ภาคการ
ผลิตและบริการ
เป้าหมาย 
และ 
มิติที่ 2 โอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
และ 
มิติที่ 3  
ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจ บริการ
ต่อเนื่อง ให้มีคุณ
คุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนาที ่๑ : 
พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสงู 
และ 
ประเด็นการพัฒนาที ่๒ : 
ส่งเริมและพัฒนาสขุภาวะ
วิถีใหม่สู่ความยั่งยืน  
(New Normal                 
to Sustainable) 

ด้านที่ 2 สขุเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และบริการสาธารณะ
พื้นฐาน 
และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการเกษตร และ
พัฒนาอาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 

2.1.พัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่ อ ก า ร เก ษ ต ร 
2 .2 .ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ น าอ าชี พ ข อ ง
ประชาชนให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น  พัฒนาความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ 
2.3.ส่งเสริมและ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้
มีทักษะ มีงานทำ 
2.4.ส่งเสริม
การตลาดและพัฒนา 

-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-แผนงาน
การเกษตร 

-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

กองช่าง
อบต.เมืองลี 

ที่ว่าการ
อำเภอาหมื่น 

โครงการ
หลวงน้ำ
แขว่ง  

 



 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต2ิ0 ปี(พ.ศ.
2561-2580) 

แผนเศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ 

(พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวดัน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท.
(อบต.เมืองลี) 

(พ.ศ.2566-2570) 
กลยุทธ ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับเป็นฐาน 
การผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตร
ปลอดภยั เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรปูที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง  
และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอยา่งมี
ส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน  

    ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2.5.พัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว 
2.6.พัฒนาบุคลากร 
การบริการ และการ
ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยว 
2.7.การแก้ไขปัญหา
ความยากจน และ
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
2.8.ส่งเสริมและ
สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
อินทรีย ์
2.9.ส่งเสริม
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม 
“ประเทศไทย 4.0” 
2.10.ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าระหว่าง
ประเทศ การค้า
ชายแดน 
 
 
 

  



 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต2ิ0 ปี(พ.ศ.
2561-2580) 

แผนเศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ 

(พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวดัน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท.
(อบต.เมืองลี) 

(พ.ศ.2566-2570) 
กลยุทธ ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสรา้ง
ทรัพยากรมนุษย ์
และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสรา้ง
โอกาส ความเสมอ
ภาค และเท่าเทียม
กันทางสังคม 

มิติที่ 1 ภาคการ
ผลิตและบริการ
เป้าหมาย 
และ 
มิติที่ 2 โอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
และ 
มิติที่ 4 ปัจจัย
ผลักดันการพลิกโฉม
ประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอยา่งมี
ส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที ่๒ : 
ส่งเริมและพัฒนาสขุภาวะ
วิถีใหม่สู่ความยั่งยืน  
(New Normal                 
to Sustainable) 

ด้านที่ 1 สขุภาพดี 
สร้างสรรค์โอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ชุมชน
และสังคม  
และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
และโรคระบาด  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ 

3.1.สนับสนุนและ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
การศึกษา 
3.2.สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจการด้าน
สาธารณสุข 
3.3.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการ การกีฬา
และนันทนาการแก่
ประชาชน 
3.4.สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พัฒนาคนให้มีความรู้
คู่ คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม  
3.5.สนับสนุนการเฝ้า
ร ะ วั ง  แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า ย า เส พ ติ ด
ต่อเนื่อง 
3 .6 .ส นั บ ส นุ น
ส่ งเสริมป ระชาคม
และการมีส่ วนร่วม
ของประชาชน 
3.7.การพัฒนาความ
มั่นคงและดูแลพัฒนา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนตามกลุ่ม
วัย/ทุกช่วงวัย 
3.8.สนั บ สนุ นและ
ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น
ครอบครัว 
 

-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

-แผนงาน
การศึกษา 

-แผนงาน
สาธารณสุข 

-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สำนักปลัด  
อบต.เมืองลี 

กอง
การศึกษา 

อบต.เมืองลี 

รพสต. 
เมืองลี 



 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต2ิ0 ปี(พ.ศ.
2561-2580) 

แผนเศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ 

(พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวดัน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท.
(อบต.เมืองลี) 

(พ.ศ.2566-2570) 
กลยุทธ ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

       ให้มีความเข้มแข็ง 
3.9.ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
พัฒนาศักยภาพเด็ก 
เยาวชน สตรี  และ
ผู้สูงอายุ 
3.10 .การส่ งเสริม 
พัฒนา และคุ้มครอง
สิ ท ธิ์ ผู้ พิ ก า ร /
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ที่ มี
ภาวะพึ่งพิง 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสรา้ง
ทรัพยากรมนุษย ์

มิติที่ 1  
ภาคการผลิตและ
บริการเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจ บริการ
ต่อเนื่อง ให้มีคุณ
คุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที ่๑ : 
พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสงู 

ด้านที่ 2 สขุเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา  
ชุมชนและสังคม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา  
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และสบื
สานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

4.1.อนุรักษ์  ฟื้ นฟู  
สนั บสนุน  ส่ งเสริม
และบูรณาการด้าน
ศิ ลป ะ  วัฒ น ธรรม 
จ า รี ต ป ร ะ เพ ณี               
แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 
4 .2 .ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมี โอกาส
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ม ร ด ก ท า ง ศิ ล ป ะ 
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง 
จังหวัดน่าน 
4 .3 .พั ฒ น าแห ล่ ง
วัฒนธรรม ศิลปวัตถุ 
แ ล ะ โบ ราณ สถ าน
ภายในจังหวัดน่าน 
 
 
 

-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

กอง
การศึกษา 

อบต.เมืองลี 

 



 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต2ิ0 ปี(พ.ศ.
2561-2580) 

แผนเศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ 

(พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวดัน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท.
(อบต.เมืองลี) 

(พ.ศ.2566-2570) 
กลยุทธ ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

มิติที่ 3  
ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 
ต้นน้ำให้คงความ
สมบูรณ์จัดระบบ
บริหารจัดการน้ำ             
อย่างเหมาะสม และ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ให้ทั่วถึง ป้องกันและ
แก้ไขปญัหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที ่๓ : 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาขีด
ความสามารถในการรับมือ
สาธารณภัย   

ด้านที่ 3 สขุธรรมชาติ         
สีเขียว และสรา้งสรรค์
การเตบิโตอย่างเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพื้นที่
ต้นน้ำ  
และยุทธศาสตร์ที ่5  
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย สถานการณ์
ฉุกเฉิน และโรคระบาด
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา  
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

5.1.ส่ ง เ ส ริ ม 
ส นั บ ส นุ น  ส ร้ า ง
จิ ต ส ำ นึ ก  ใน ก า ร
อ นุ รั ก ษ์  จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพิ่ม
พื้ น ที่ ต้ น น้ ำ  ฝ า ย
ชะลอน้ำ 
5 . 2 . ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน เฝ้าระวัง 
และฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5 .3 .ป้ อ งกั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
อันเกิดจากธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.4.ส่งเสริมการใช้
พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง
ประหยัด 
5 .5 .ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำข้อบัญญัติ/เทศ
บั ญ ญั ติ ท้ อ ง ถิ่ น      
ว่ าด้ วยก ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

-แผนงาน
การเกษตร 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 



 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต2ิ0 ปี(พ.ศ.
2561-2580) 

แผนเศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ 

(พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวดัน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท.
(อบต.เมืองลี) 

(พ.ศ.2566-2570) 
กลยุทธ ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 
และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

มิติที่ 3  
ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และ 
มิติที่ 4 ปัจจัย
ผลักดันการพลิกโฉม
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 
ต้นน้ำให้คงความ
สมบูรณ์จัดระบบ
บริหารจัดการน้ำ             
อย่างเหมาะสม และ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ให้ทั่วถึง ป้องกันและ
แก้ไขปญัหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที ่๓ : 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาขีด
ความสามารถในการรับมือ
สาธารณภัย   

ด้านที่ 1 สขุภาพดี 
สร้างสรรค์โอกาสและ
สังคมที่ร่มเย็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ 
พื้นที่ต้นน้ำ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา  
ชุมชนและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย สถานการณ์
ฉุกเฉิน และโรคระบาด
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การบริการ 

6.1.สนับสนุนให้มี
การประสานงานการ
พัฒนาระหวา่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และบูรณาการ                            
ร่วมกับหนว่ยงานอื่น
6.2.สนับสนุน 
ส่งเสริมงานบรรเทา
สาธารณภยัให้มี
ประสิทธิภาพ 
6.3.พัฒนาสมรรถนะ
ขององค์กรให้มีความ
เหมาะสมตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
6.4.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
เมือง การบริหาร 
และด้านบุคลากร 
6.5.จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ของ
องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 
6.6.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
องค์กรภาคเอกชน 
องค์กรชุมชนและ
เครือข่าย           
ภาคประชาชน 

-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

-แผนงาน
การศึกษา 

-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

-แผนงาน
การเกษตร 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

กองคลัง 
อบต.เมืองลี 

กอง
การศึกษา 

อบต.เมืองลี 

อบต. 
ปิงหลวง 

อบต. 
นาทะนุง 

เทศบาล
ตำบล 
บ่อแกว้ 

โครงการ
หลวง 

น้ำแขว่ง 

ที่ว่าการ
อำเภอ 
นาหมื่น 

 



 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต2ิ0 ปี(พ.ศ.
2561-2580) 

แผนเศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ 

(พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวดัน่าน 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ อปท.
(อบต.เมืองลี) 

(พ.ศ.2566-2570) 
กลยุทธ ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

มิติที่ 3  
ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 
ต้นน้ำให้คงความ
สมบูรณ์จัดระบบ
บริหารจัดการน้ำ             
อย่างเหมาะสม และ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ให้ทั่วถึง ป้องกันและ
แก้ไขปญัหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที ่๓ : 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาขีด
ความสามารถในการรับมือ
สาธารณภัย   

ด้านที่ 3 สขุธรรมชาติ    
สีเขียว และสรา้งสรรค์
การเตบิโตอย่างเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพื้นที่
ต้นน้ำ  

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาด้านการ
จัดการวิถีชมุชน
พื้นที่ต้นน้ำ 

7.1.สนับสนุนให้ใช้
แผนที่ชุมชนท้องถิ่น
ในการวางแผนจัดการ
ชุมชน 
7.2.สนับสนุนให้มี
การจัดการพื้นที่ทำ
การเกษตร พื้นที่อยู่
อาศัย การถือครอง
ที่ ดิ น ที่ เห ม า ะ ส ม         
กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ 
7.3.สนับสนุนให้เกิด
ความร่ วมมื อ แบ บ
ส ห ก า ร เพื่ อ ส ร้ า ง
ความร่วมมือในการ
จั ด ก า รท รัพ ย าก ร             
ของพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน 

-แผนงาน
การเกษตร 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

กองช่าง  
อบต.เมืองลี 

 



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
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
      10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 93 161,939,000 92 161,139,000 92 161,139,000 58 59,605,000 63 62,105,000 398 605,927,000

รวม 93 161,939,000 92 161,139,000 92 161,139,000 58 59,605,000 63 62,105,000 398 605,927,000
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
      พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
      8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 240,000 6 240,000 6 240,000 6 240,000 6 240,000 30 1,200,000
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานท า
      8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 15 550,000
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
      8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1,060,000 3 1,060,000 3 1,060,000 3 1,060,000 3 1,060,000 15 5,300,000
2.5 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
      10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 9,000,000 11 9,000,000 11 9,000,000 11 9,000,000 11 9,000,000 55 45,000,000
2.6 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
      2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 1,710,000 4 1,710,000 4 1,710,000 4 1,710,000 4 1,710,000 20 8,550,000
2.8 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
      11.แผนงานการเกษตร 18 2,955,000 18 2,955,000 18 2,955,000 18 2,955,000 18 2,955,000 90 14,775,000

รวม 45 15,075,000 45 15,075,000 45 15,075,000 45 15,075,000 45 15,075,000 225 75,375,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

 

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

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

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)

๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
3.1 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
      4.แผนงานการศึกษา 17 3,120,000 17 3,120,000 17 3,120,000 17 3,120,000 17 3,120,000 85 15,600,000
3.2 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
      5.แผนงานสาธารณสุข 23 1,190,100 23 1,190,100 23 1,190,100 23 1,190,100 23 1,190,100 115 5,950,500
3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
      9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 540,000 8 540,000 8 540,000 8 540,000 8 540,000 40 2,700,000
3.4 กลยุทธ์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
      และจริยธรรม
      4.แผนงานการศึกษา 5 175,000 5 175,000 5 175,000 5 175,000 5 175,000 25 875,000
3.5 กลยุทธ์สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเน่ือง
      3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 135,000 3 135,000 3 135,000 3 135,000 3 135,000 15 675,000
3.7 กลยุทธ์การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
      ตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย
      8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000
3.8 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
      8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 20 700,000
3.9 กลยุทธ์การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
      8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 15 400,000
3.10 กลยุทธ์การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธ์ิผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/
      ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
      6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 20 700,000

รวม 69 5,580,100 69 5,580,100 69 5,580,100 69 5,580,100 69 5,580,100 345 27,900,500

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน
 

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

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)

๔) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนะธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน
4.1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะวัฒนธรรม 
      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 23 830,000 23 830,000 23 830,000 23 830,000 23 830,000 115 4,150,000
4.3 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน
     10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 390,000 2 390,000

รวม 25 1,220,000 23 830,000 23 830,000 23 830,000 23 830,000 117 4,540,000
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน   

5.1. กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ 
      จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีต้นน้ า ฝายชะลอน้ า
      11.แผนงานการเกษตร 15 1,985,000 15 1,985,000 15 1,985,000 15 1,985,000 15 1,985,000 75 9,925,000
5.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
      7.แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,820,000 5 1,820,000 5 1,820,000 5 1,820,000 5 1,820,000 25 9,100,000
5.3 กลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
      3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 153,700 4 153,700 4 153,700 4 153,700 4 153,700 20 768,500
5.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด
      7.แผนงานเคหะและชุมชน 4 65,000 4 65,000 4 65,000 4 65,000 4 65,000 20 325,000

รวม 28 4,023,700 28 4,023,700 28 4,023,700 28 4,023,700 28 4,023,700 140 20,118,500

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน
 

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

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)

๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
6.1 กลยุทธ์สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่าง
      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

      2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 1,339,000 10 1,339,000 10 1,339,000 10 1,339,000 10 1,339,000 50 6,695,000
6.2 กลยุทธ์สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
      3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 775,000 7 775,000 7 775,000 7 775,000 7 775,000 35 3,875,000

6.3 กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสม
      ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
      2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 25 850,000
6.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร
      2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 1,190,000 13 1,190,000 13 1,190,000 13 1,190,000 13 1,190,000 65 5,950,000

รวม 35 3,474,000 35 3,474,000 35 3,474,000 35 3,474,000 35 3,474,000 175 17,370,000
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ ำ

7.2 กลยุทธ์สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนท่ีท าการเกษตร พ้ืนท่ีอยู่อาศัย 
      การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า
      11.แผนงานการเกษตร 6 670,000 6 670,000 6 670,000 6 670,000 6 670,000 30 3,350,000

รวม 6 670,000 6 670,000 6 670,000 6 670,000 6 670,000 30 3,350,000
รวมท้ังส้ิน 301 191,981,800 298 190,791,800 298 190,791,800 264 89,257,800 269 91,757,800 1430 754,581,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

รวม  5  ปีปี  ๒๕70
ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี  ๒๕๖9

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข 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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําถนนเส้น
หลักสายนาทะนุง-นาคา-น้ําแขว่ง

1.เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมขังถนน
2.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทาง

ก่อสร้างรางระบายนํ้า
ถนนสายหลัก

สายนาทะนุง นาคา 
นํ้าแขว่ง

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันนํ้าท่วมขัง
ถนนสายหลัก และช่วย
เพ่ิมความปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผล
การเกษตรสายบ้านน้ําแขว่ง 
ตําบลเมืองลี เช่ือมต่อบ้านเชตะวัน 
ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย

1.เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการขนถ่ายพืชผลทาง
การเกษตร
2.เพ่ือการสัญจรเดินทาง
ระหว่างอําเภอนาหม่ืนและ
อําเภอนาน้อย

ปรับปรุงถนน
เข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
ระหว่างตําบลเมืองลี

อําเภอนาหม่ืน
และตําบลสันทะ
อําเภอนาน้อย

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

เพ่ิมความสะดวกและ
รวดเร็วในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร
และการเดินทางระหว่าง
อําเภอนาหม่ืนและ
อําเภอนาน้อย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

3 โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

เพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟู
แหล่งนํ้าในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี
ให้อุดมสมบูรณ์

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม แหล่งนํ้า
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

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

แหล่งนํ้าในพ้ืนท่ีตําบล
เมืองลี ได้รับการปรับปรุง
มีแหล่งนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ์

กองช่าง
อบต.เมืองลี

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟฟ้าแรงต่ํา) ท่ัวตําบลเมืองลี 
ใช้หลอดไฮโดรเจน/LED

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
ในตอนกลางคืนของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
ท่ัวท้ังตําบลเมืองลี

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

เพ่ิมความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ตอนกลางคืนของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

5 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
อาชีพตําบลเมืองลี

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
สําหรับการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนตําบลเมืองลี

ปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาอาชีพ

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

ศูนย์พัฒนาอาชีพตําบล
เมืองลี มีสภาพกว้างขวาง
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แบบ ผ.02
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6 โครงการขุดตักปรับพ้ืนท่ีสําหรับ
การเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

ขุด ตัก ปรับ 
พ้ืนท่ีการเกษตร
ให้กับประชาชน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

พ้ืนท่ีทําการเกษตรของ
ประชาชนมีความพร้อม
ในการเพาะปลูก

กองช่าง
อบต.เมืองลี

7 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน ม.1-ม.7

เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน

ดําเนินการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว

ท่ัวท้ังตําบลเมืองลี

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

สามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
และเร่ืองอ่ืนใดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

8 โครงการก่อสร้างศาลาพักสําหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

เพ่ือการรับรองประชาชนและ
ผู้เข้ามาติดต่อราชการ 
ณ ท่ีทําการ อบต.เมืองลี

ก่อสร้างศาลา
สําหรับรับรอง
ประชาชนและ

ผู้มาติดต่อราชการ

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

สามารถรองรับประชาชน
และผู้มาติดต่อราชการ
ได้อย่างสะดวกสบาย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

9 โครงการปรับภูมิทัศน์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองลี

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

ดําเนินการปรับภูมิทัศน์
อบต.เมืองลี 

และพ้ืนท่ีโดยรอบ

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

อบต.เมืองลี และพ้ืนท่ี
โดยรอบมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
ปลอดภัย มีสถานท่ีพร้อม
สําหรับการติดต่อราชการ
มากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่สถานท่ี
ท่องเท่ียวตําบลเมืองลี หมู่ท่ี 1-7

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี 
2.เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
การท่องเท่ียว

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ติดต้ัง ขยายเขตไฟฟ้า
เข้าสู่สถานท่ีท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

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

มีไฟฟ้าส่องสว่างในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ัวท้ังตําบลเมืองลี
เป็นการอํานวยความสะดวก
ให้นักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
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11 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัยประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

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

ดําเนินการก่อสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย

ประจํา อบต.เมืองลี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน
1 แห่ง

มีศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ท่ีมีมาตรฐานการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

12 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดินบริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

1.เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของ
อาคารและพ้ืนท่ีโดยรอบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี
2.เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี

ก่อสร้างพนังก้ันดิน
บริเวณอาคารและ

พ้ืนท่ีโดยรอบ 
ศพด.เมืองลี

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

สามารถป้องกันการพังทลาย
ของดิน ช่วยเพ่ิมความม่ันคง
ปลอดภัยให้กับอาคารและ
พ้ืนท่ีโดยรอบ ศพด.เมืองลี 

กองช่าง
อบต.เมืองลี

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบริเวณ 
อาคาร ศพด.

1.เพ่ือป้องกันการชะล้างและ
พังทลายของหน้าดินบริเวณ
โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี
2.เพ่ือจัดวางการระบายนํ้า
และการไหลของนํ้าบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

ก่อสร้างรางระบายนํ้า
บริเวณ ศพด.เมืองลี

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

สามารถป้องกันการชะล้าง
และการพังทลายของ
หน้าดินรวมท้ังการจัดวาง
และระบายนํ้าบริเวณ 
ศพด.เมืองลี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02
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14 โครงการก่อสร้างหลังคามุง
เคร่ืองเล่นสนาม

เพ่ือการป้องกันการชํารุดและ
พุพังของเคร่ืองเล่นสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างหลังคา
มุงเคร่ืองเล่นสนาม
บริเวณ ศพด.เมืองลี

30,000 30,000 30,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันแดดและฝน
รวมท้ังสามารถป้องกันการ
ชํารุด พุพังของเคร่ืองเล่น
สนามบริเวณ ศพด.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

15 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองลี

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษา
และความปลอดภัยของการ
จัดการเรียนการสอนภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงอาคาร
และพ้ืนท่ีโดยรอบ

ศพด.เมืองลี

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ศักยภาพ
และความปลอดภัยในการ
จัดการเรียนการสอน
มากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ด้วยระบบโซ่ล่าเซลล์ของ อบต.เมืองลี

1.เพ่ือส่งเสริมและใช้พลังงาน
ทดแทนในการบริการประชาชน
2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ติดต้ังและขยาย
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์

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

มีไฟฟ้าส่องสว่างท่ีสร้าง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

17 โครงการก่อสร้างสวนอุ่นไอรัก
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก 
รัชกาลท่ี 10

1.เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัด
สวนสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบล
เมืองลี
2.เพ่ือสนับสนุนแนวทางเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลท่ี 10

ก่อสร้างสวนอุ่นไอรัก
เฉลิมพระเกียรติ ร.10

100,000 จํานวน
อย่างน้อย
1 แห่ง

เป็นการแสดงออกซ่ึงความ
จงรักษ์ภักดีในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
มีสวนสาธารณะในการ
พักผ่อนย่อนใจของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

18 โครงการขุดบ่อกําจัดขยะ เพ่ือการกําจัดขยะในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
/ขุดบ่อกําจัดขยะ

70,000 70,000 70,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถกําจัดขยะในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

แบบ ผ.02
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19 โครงการเตาเผาขยะเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ตําบลเมืองลี

เพ่ือการกําจัดขยะในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
/จัดซ้ือ/จัดหา
เตาเผาขยะ

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถกําจัดขยะในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลีอย่างปลอดภัย
ต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ก่อสร้างระบบสูบนํ้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

21 โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานน้ํา ม.1-ม.7

1.เพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
พลังงานนํ้า
2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
3.เพ่ือสรรหาพลังงานทดแทน

ก่อสร้างระบบผลิต
กระแสไฟฟ้า

ด้วยพลังงานนํ้า

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

สามารถผลิตไฟฟ้าสําหรับ
ใช้ในครัวเรือนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

22 โครงการก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ 
ม.1-ม.7

เพ่ือให้มีการใช้พลังงานทดแทน
ในภาคครัวเรือนของประชาชน

ก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส
ชีวภาพ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณ
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนให้กับ
ประชาชน สามารถใช้
พลังงานทดแทนภายใน
ครัวเรือนอย่างแพร่หลาย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

23 โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แปรรูปทางการเกษตร 
ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปทาง
การเกษตรให้กับเกษตรกร
และประชาชน

ก่อสร้างระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณ
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการแปรรูป
ทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

ท่ี

แบบ ผ.02
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24 โครงการก่อสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
 ม.1-ม.7

1.เพ่ือส่งเสริมรายได้เสริมให้กับ
ประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน

ก่อสร้างเตาเผาถ่าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณ
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมรายได้
และการใช้พลังงานทดแทน
ให้กับประชาชนตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

25 โครงการปรับปรุงซุ้มประตู
บริเวณทางเข้าตําบลเมืองลี

เพ่ือการปรับปรุงซุ้มประตู
บริเวณทางเข้าตําบลเมืองลี
ให้สวยงามและมีสภาพม่ันคง
แข็งแรงปลอดภัย

ปรับปรุงซุ้มประตู
บริเวณทางเข้าตําบลเมืองลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง มีซุ้มประตูทางเข้าตําบล
เมืองลีท่ีม่ันคง แข็งแรง
และสวยงาม

กองช่าง
อบต.เมืองลี

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรตําบลเมืองลี ม.1-ม.7

1.เพ่ือการการปรับปรุงและการ
ขยายเขตไฟฟ้า เข้าพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรของประชาชน
2.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ปรับปรุงและขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าพ้ืนท่ีทําการเกษตร

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

มีระบบไฟฟ้าเข้าพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรของประชาชน
 ช่วยเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร
เดินทางและการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

27 โครงการปรับปรุงป้ายจราจรและ
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามเขตพ้ืนท่ี
เส่ียงอันตรายจากอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

1.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน
2.เพ่ือป้องการและลดการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ปรับปรุงป้าย สัญญาณไฟ
จราจร ด้วยระบบโซล่าเซลล์

ท่ัวท้ังตําบลเมืองลี

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

มีระบบไฟสัญญาณ และ
ป้ายจราจรตามจุดเส่ียง
อันตรายสามารถช่วยป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
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28 โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท
สาย นน. 4010 (สายดอนมูล-ผามุง) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี อําเภอ
นาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือปรับปรุงถนนทางหลวง
ชนบท นน. 4010 (สายดอน
มูล-ผามุง) 
จังหวัดน่านเช่ือมต่อจังหวัดแพร่
2.เพ่ือพัฒนาเส้นทางการค้าและ
การท่องเท่ียวระหว่างพ้ืนท่ี
จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
3.เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การสัญจรเดินทางของ
นักท่องเท่ียว
4.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
ของประชาชน

ปรับปรุงถนน
ทางหลวงชนบท นน. 4010 
(สายดอนมูล-ผามุง) จังหวัด

น่าน
เช่ือมต่อจังหวัดแพร่

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

1.การท่องเท่ียวระหว่าง
จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
มีมากข้ึน
2.เกิดความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางระหว่างจังหวัดน่าน
และจังหวัดแพร่

อบต.เมืองลี
และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

29 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ําและระบบจ่ายน้ํา
ตําบลเมืองลี

1.เพ่ือให้มีการสูบนํ้าและจ่ายนํ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าพร้อม
ติดต้ังระบบสูบนํ้าและ

ระบบจ่ายนํ้า

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

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร รวมท้ัง
การป้องกันและระงับ
สาธารณภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

30 โครงการขุดบ่อน้ําต้ืนพร้อมระบบจ่ายนํ้า
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี ม.1-ม.7

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค

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

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566

แบบ ผ.02
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31 โครงการขยายผิวถนนเส้นทางสะพาน
บ้านนาคาถึงสามแยกบ้านนาหมอ

1.เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
2.เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงและขยายผิวถนน
เส้นทางสะพานบ้านนาคา 

จนถึงสามแยกนาหมอ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

32 โครงการก่อสร้างสะพานเพ่ือการเกษตร 
การเดินทางและการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทาง
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี

ก่อสร้างสะพาน
สําหรับส่งเสริมการท่องเท่ียว

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

ก่อสร้างสะพานเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว และช่วยเพ่ิม
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

33 โครงการซ่อมแซมสะพาน
เพ่ือการเกษตรการเดินทางและ
การท่องเท่ียวตําบลเมืองลี

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทาง
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี

ซ่อมแซมสะพาน
สําหรับส่งเสริมการท่องเท่ียว

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

สะพานได้รับการซ่อมแซม
ช่วยเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
เดินทางของนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

34 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อม
ระบบจ่ายน้ําและถังเก็บน้ํา อบต.เมืองลี

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค

ขุดบ่อบาดาลและจัดวาง
ระบบจ่ายนํ้าและก่อสร้าง

ถังเก็บนํ้า สําหรับ 
อบต.เมืองลี

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

มีปริมาณนํ้าสําหรับการ
อุปโภค บริโภค และใช้ใน
การดําเนินการต่างๆ 
ของ อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

แบบ ผ.02
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35 โครงการวางท่อระบายนํ้าตัดผ่าน
บ้านนายเริง ศรีแก้ว

1.เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมนํ้ากัด
เซาะถนนและพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของทางนํ้า
ในเหมาะสม

งานวางท่อระบายนํ้า 200,000 200,000 200,000 1
แห่ง

สามารถจัดวางการไหล
ของทางนํ้า การระบายนํ้า
ช่วยป้องกันนํ้า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้วยระบบโซล่าเซลล์
ท่ัวตําบลเมืองลี ม.1-ม.7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางในยามกลางคืน

ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า
ด้วยระบบโซล่าเซลล์

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

มีระบบไฟฟ้าช่วยทําให้
การสัญจรเดินทางตอน
กลางคืนสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

37 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้ําเย็น 
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

38 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอ-
บ้านวังน้ําเย็น หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02
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39 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ําถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้ําเย็น 
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและนํ้ากัด
เซาะถนน 
2.เพ่ือการจัดวางการไหลของนํ้า
และการระบายนํ้า

ปรับปรุงท่อระบายนํ้า
ถนนสายบ้านนาหมอ-

บ้านวังนํ้าเย็น

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

สามารถป้องกันนํ้าท่วม
นํ้ากัดเซาะถนน และป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การสัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

40 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้ําเย็น หมู่ท่ี 3 
และหมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น

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

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดี ช่วยป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในการ
สัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้ําเย็น 
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและนํ้ากัด
เซาะถนน 
2.เพ่ือการจัดวางการไหลของนํ้า
และการระบายนํ้า

ก่อสร้างรางระบายนํ้า
ถนนสายบ้านนาหมอ-

บ้านวังนํ้าเย็น

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

สามารถป้องกันนํ้าท่วม
นํ้ากัดเซาะถนน และป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การสัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

42 โครงการปรับปรุงไหล่ทางและ
ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย บ้านวังน้ําเย็น หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือปรับปรุงถนนเส้นทาง
บ้านวังนํ้าเย็น 
2.เพ่ือป้องกันนํ้ากัดเซาะและ
นํ้าท่วมถนน

ปรับปรุงไหล่ทางและวางท่อ
ระบายนํ้าแบบคอนกรีต

เสริมเหล็ก พร้อมวางกล่อง
ลวดตาข่าย

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 
ในการสัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

แบบ ผ.02
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43 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ถนนสายหลักในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

1.เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ถนนสายหลักตําบลเมืองลี
2.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางตอนกลางคืน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ถนนสายหลักในพ้ืนท่ี

ตําบลเมืองลี

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 
ในการสัญจรเดินทาง
ในตอนกลางคืน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

44 โครงการปรับปรุงสะพานและ
บริเวณโดยรอบในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางของประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตําบลเมืองลี

ปรับปรุงสะพานและ
ภูมิทัศน์โดยรอบสะพาน

ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 
ในการสัญจรเดินทาง
และช่วยส่งเสริม
การท่องเท่ียวตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

45 โครงการก่อสร้างอาคารรับรอง
สําหรับผู้ติดต่อราชการ

เพ่ือรับรองประชาชนและ
ผู้มาติดต่อราชการ

ก่อสร้างอาคารรับรอง
ประชาชนและผู้มาติดต่อ

ราชการ
บริเวณ อบต.เมืองลี

500,000 จํานวน
1 แห่ง

มีอาคารสําหรับรับรอง
ประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ณ อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ดําเนินการของบประมาณ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือจัดหากล้อง CCTV

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

มีระบบการสอดส่องดูแล
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02
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47 โครงการก่อสร้างศูนย์การกระจายข่าว
และการประชาสัมพันธ์ประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและข้อมูลสําคัญต่างๆ
ทางราชการให้กับ
ประชาชนตําบลเมืองลี

ก่อสร้างศูนย์กระจายข่าว
และการประชาสัมพันธ์

ของ อบต.เมืองลี 
เช่ือมต่อกับประชาสัมพันธ์

ของทุกหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
1 แห่ง

สามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
และข้อมูลสําคัญต่างๆ ให้กับ
ประชาชนได้อย่างแพร่หลาย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

48 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

เพ่ือให้มีระบบนํ้าประปาสําหรับ
การอุปโภค บริโภค ภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

ก่อสร้างระบบประปา
ของ อบต.เมืองลี

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

มีระบบประปาสําหรับใช้ใน
การอุปโภค บริโภค และ
การให้บริการประชาชน
รวมท้ังผู้มาติดต่อราชการ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

49 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีประชุม
งานกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองลี

เพ่ือให้มีสถานท่ีสําหรับการ
จัดการประชุมสภาท้องถ่ิน
และการจัดกิจกรรมอันเก่ียวกับ
สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน

ก่อสร้างอาคารท่ีประชุม
สภาท้องถ่ิน

ของ อบต.เมืองลี

2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวน
1 แห่ง

มีอาคารสําหรับการประชุม
และการจัดกิจกรรม
ท่ีเก่ียวกับสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

50 โครงการปรับปรุงต่อเติมร้ัวบริเวณสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

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

ปรับปรุงร้ัวบริเวณ
ศพด.เมืองลี

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

สามารถกําหนดแนวเขต
พ้ืนท่ีโดยรอบ ศพด.เมืองลี
สร้างความปลอดภัยให้กับ
เด็กนักเรียน ศพด.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

51 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

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

ปรับปรุงอาคาร
ศพด.เมืองลี

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

เพ่ิมความปลอดภัยและ
ส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้กับเด็กนักเรียน ศพด.
เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

52 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพ้ืนท่ี
สํานักงานโครงการหลวงน้ําแขว่ง

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนทางเข้า
พ้ืนท่ีสํานักงาน

โครงการหลวงนํ้าแขว่ง

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

สามารถสร้างความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง
เข้า-ออก พ้ืนท่ีสํานักงาน
โครงการหลวงนํ้าแขว่ง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

53 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รองรับและให้บริการประชาชน
และผู้เข้ามาติดต่อราชการ

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล

เมืองลี

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

อาคารสํานักงานอบต.เมืองลี
มีความพร้อมในการรองรับ
และให้บริการประชาชน
และผู้เข้ามาติดต่อราชการ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

54 โครงการปรับปรุงถนนสายนาทะนุง-
นาคา และสายนาคา-นํ้าแขว่ง

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนสายนาทะนุง-
นาคา และต่อเน่ืองถึง
สายนาคา-นํ้าแขว่ง

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

ถนนสายนาทะนุง-นาคา-
นํ้าแขว่งได้รับการปรับปรุง
ส่งเสริมการเดินทางอย่าง
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

55 โครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง
พร้อมระบบส่งนํ้า

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร

ก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง
พร้อมระบบส่งนํ้า

18,000,000 18,000,000 18,000,000 จํานวน
1 แห่ง

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ 
สําหรับการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แบบ ผ.02
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56 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ม.1-ม.7

1.เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร
2.เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน

ก่อสร้างระบบสูบนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ครอบคลุมท้ังตําบลเมืองลี

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

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ 
สําหรับการอุปโภค บริโภค
โดยใช้พลังงานทดแทน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

57 โครงการก่อสร้างระบบผันน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวตําบลเมืองลี

1.เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
2.เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและการท่องเท่ียว

ก่อสร้างระบบผันนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว

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

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ 
สําหรับการอุปโภค บริโภค
และการท่องเท่ียวท่ัวท้ัง
ตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

58 โครงการโคกหนองนาโมเดล เพ่ือสนับสนุนและจัดการ
ดําเนินการตามแนวทาง
โคกหนองนาโมเดล

สนับสนุนหรือจัดทํา
โครงการโคกหนองนาโมเดล

500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถสนับสนุนหรือจัดทํา
โครงการโคกหนองนาโมเดล
ตามแนวทางท่ีกําหนด

กองช่าง
อบต.เมืองลี

59 โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลเมืองลี

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการถ่ายทอดความรู้และ
การส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

ตําบลเมืองลี

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

สามารถปรับปรุงศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตร ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดีย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

60 โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองลีให้มี
สภาพม่ันคงปลอดภัย

ซ่อมแซมอาคาร
ศพด.เมืองลี

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

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสภาพดีพร้อมสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แบบ ผ.02
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61 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และ
อินเตอร์เน็ตตําบลเมืองลี

เพ่ือส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ต
และการให้บริการอินเตอร์เน็ต
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
และอินเตอร์เน็ต

ตําบลเมืองลี

700,000 จํานวน
1 แห่ง

มีศูนย์เรียนรู้และการให้
บริการอินเตอร์เน็ตตําบล
เมืองลี สําหรับประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

62 โครงการปรับปรุง
โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองลี

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองลี

ปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลเมืองลี

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

โรงเรียนผู้สูงอายุตําบล
เมืองลี มีความปลอดภัย
พร้อมสําหรับการจัด
การเรียนการสอน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

63 โครงการติดต้ังราวก้ันอันตราย 
(Guard Rall)

เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงในการสัญจรเดินทาง
ของประชาชน

จัดซ้ือ/จัดหา/ก่อสร้าง
พร้อมติดต้ังราวก้ันบริเวณ
จุดเส่ียงอันตรายในพ้ืนท่ี

ตําบลเมืองลี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณ
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถลดความรุนแรงของ
การเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร
เดินทางของประชาชนได้
ร้อยละ 60

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
นํ้าแขว่ง

64 โครงการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณ
ใต้ถุนอาคารองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองลี 

เพ่ือให้มีห้องประชุมท่ีเพียงพอ
สําหรับการประชุมหรือการจัด
กิจกรรม/โครงการของ 
อบต.เมืองลี

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ต่อเติมบริเวณใต้ถุน

อาคารให้เป็น 
ห้องประชุม

800,000 จํานวน
1

แห่ง

มีพ้ืนท่ีรองรับการประชุม
หรือการจัดกิจกรรม/
โครงการ
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02
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(บาท)
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65 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกู้ชีพ
กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี

1.เพ่ือให้อาคารสํานักงานกู้ชีพ-
กู้ภัย อบต.เมืองลี มีสภาพพร้อม
สําหรับการปฏิบัติงาน 
2.เพ่ือป้องกันและลุดระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน

กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองลี

700,000 700,000 700,000 จํานวน
1

แห่ง

อาคารสํานักงาน อบต.เมืองลี
มีสภาพพร้อมสําหรับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ลดการเกิด
อุบัติเหตุและเพ่ิมความ
สะดวกรวดเร็วระหว่าง
ปฏิบัติหน้าท่ี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

66 โครงการขยายถนนสายนาคา-นํ้าแขว่ง 1.เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
เดินทาง
2.เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ
รวดเร็วในการสัญจรเดินทาง

ขยายถนนสาย
นาคา-นํ้าแขว่ง

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

70

สามารถลดอุบัติเหตุและ
เพ่ิมความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรได้

กองช่าง
อบต.เมืองลี

67 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

68 โครงการจัดหาแหล่งนํ้าและก่อสร้าง
ระบบจ่ายนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือให้มีแหล่งนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

จัดหา/ก่อสร้าง/
ปรับปรุงแหล่งนํ้า

พร้อมระบบจ่ายนํ้า

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

สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีตําบล
เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02
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69 โครงขยายเขตการให้บริการอินเตอร์เน็ต
และสัญญาณโทรศัพท์
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

เพ่ือให้เกิดการอํานวยความ
สะดวกในการใช้บริการอินเตอร์
เน็ตและโทรศัพท์ ในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

ขยายเขตการให้บริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
และสัญญาณโทรศัพท์

700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

ประชาชนและนักท่องเท่ียว
ได้รับการอํานวยความสะดวก
ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
และการติดต่อส่ือสารอ่ืนๆ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

70 โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคาร ศพด.เมืองลี ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
หลังคาอาคาร ศพด.

เมืองลี

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน
1 
แห่ง

อาคาร ศพด.เมืองลี มีสภาพ
พร้อมสําหรับการเรียน
การสอน

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

71 โครงการซ่อมแซมอ่างนํ้าในห้องอาบนํ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมสภาพ
อ่างนํ้าและห้องอาบนํ้า ภายใน
อาคาร ศพด.เมืองลี

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อ่างเก็บนํ้า ศพด.เมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
1 
แห่ง

มีอ่างเก็บนํ้าท่ีสามารถใช้งาน
ในการทําความสะอาด
และอาบนํ้าให้แก่เด็กนักเรียน
ศพด.เมืองลี

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

72 โครงการซ่อมแซมห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองลี

เพ่ือซ่อมแซมห้องนํ้า ศพด.
เมืองลี
ให้มีสภาพพร้อมใช้

ซ่อมแซมห้องนํ้า 
ศพด.เมืองลี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
1 
แห่ง

มีห้องนํ้าท่ีอํานวยความ
สะดวก และพร้อมใช้งาน
ภายใน ศพด.เมืองลี

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02
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 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
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 ๒๕68
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(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

73 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองลี

เพ่ือพัฒนาและปรับภูมิทัศน์
โดยรอบของอาคารและพ้ืนท่ี
โดยรอบ ศพด.เมืองลี

ปรับปรุงพ้ืนท่ี
โดยรอบ ศพด.เมืองลี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
1 
แห่ง

อาคารและพ้ืนท่ีโดยรอบ
ศพด.เมืองลี มีทัศนวิสัยท่ี
สวยงามและปลอดภัยย่ิงข้ึน

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

74 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรง
ฟันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เมืองลี

เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีให้แก่
เด็กนักเรียน ศพด.เมืองลี

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
และอ่างแปรงฟัน

บริเวณ ศพด.เมืองลี

30,000 30,000 30,000 จํานวน
1 
แห่ง

มีอ่างล้างหน้าสําหรับการ
ให้เด็ก ศพด.เมืองลี ได้ใช้งาน
และส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี

กองช่าง
กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

75 โครงการปรับปรุงห้องนํ้าผู้พิการ เพ่ือการอํานวยความสะดวกและ
การรับรองผู้พิการท่ีเข้ามาติดต่อ
หรือใช้บริการ

ปรับปรุงห้องนํ้า
ผู้พิการ

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

ห้องนํ้าสําหรับการให้บริการ
ผู้พิการมีสภาพท่ีดี สะดวก
และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

สํานักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

76 โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองลี

1.เพ่ือปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 
อบต.เมืองลี
2.เพ่ือความม่ันคง ปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ

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

สามารถเพ่ิมความม่ันคง 
ปลอดภัย และความสวยงาม
ให้กับท่ีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2565

แบบ ผ.02
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77 โครงการซ่อมแซมถนนขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

1.เพ่ือซ่อมแซมถนนขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรของ
ประชาชน
2.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ของประชาชน

ซ่อมแซมถนนขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร
ตามจุดท่ีชํารุดเสียหาย

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

สามารถซ่อมแซมถนนท่ีชํารุด
เสียหายช่วยเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

78 โครงการจัดหาระบบผลิตนํ้าประปา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคของประชาชน
ตําบลเมืองลี

1.เพ่ือจัดหาระบบนํ้าประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีนํ้าท่ีเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค บริโภค

จัดหาระบบประปา
ท่ีมีประสิทธิภาพ

พร้อมก่อสร้างหรือ
ติดต้ังระบบจ่ายนํ้า

5,200,000 5,200,000 5,200,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีระบบนํ้าประปาท่ีสะอาด
มีระบบจ่ายนํ้าท่ีช่วยให้
ประชาชนตําบลเมืองลี
มีปริมาณนํ้าสําหรับการ
อุปโภค บริโภค ท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

79 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย 
บ้านนํ้าอูน หมู่ท่ี 1 ตําบลเมืองลี 
ปริมาณงานขนาดความยาว 350 เมตร 
ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ขนาดความสูง 
2 เมตร องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือป้องกันนํ้ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรและพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ปริมาณงานขนาด
ความยาว 350 เมตร 

ขนาดฐานกว้าง
2 เมตร ขนาดความสูง 

2 เมตร

6,552,000 6,552,000 6,552,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวณ
งบประมาณ

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและนํ้ากัด
เซาะพ้ืนท่ีการเกษตร
และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

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

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2565

แบบ ผ.02
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80 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 ตําบลเมืองลี 
ปริมาณงานขนาดความยาว 450 เมตร 
ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ขนาดความสูง 
3 เมตร องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือป้องกันนํ้ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรและพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ปริมาณงานขนาด
ความยาว 450 เมตร 
ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร
ขนาดความสูง 3 เมตร

6,429,000 6,429,000 6,429,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวณ
งบประมาณ

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ
นํ้ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรและพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

81 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 ตําบลเมืองลี 
ปริมาณงานขนาดความยาว 380 เมตร
 ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ขนาดความสูง 
3 เมตร องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือป้องกันนํ้ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรและพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ปริมาณงานขนาด
ความยาว 380 เมตร ขนาด

ฐานกว้าง
2 เมตร ขนาดความสูง 

3 เมตร

9,250,000 9,250,000 9,250,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวณ
งบประมาณ

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ
นํ้ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรและพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

82 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงแบบ
เรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 ตําบลเมืองลี 
ปริมาณงานขนาดความยาว 450 เมตร
 ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร ขนาดความสูง 
3 เมตร องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ลีอําเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือป้องกันนํ้ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรและพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชน
2.เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีตําบลเมืองลี

ปริมาณงานขนาด
ความยาว 450 เมตร 

ขนาดฐานกว้าง 2 เมตร 
ขนาดความสูง 3 เมตร

9,274,000 9,274,000 9,274,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวณ
งบประมาณ

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ
นํ้ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรและพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถ่ินนน.ถ.73-001 บ้านนาคา-บ้าน
นํ้าแขว่ง หมู่ท่ี 3 บ้านนาหมอตําบล
เมืองลี จํานวน 3 ช่วง ขนาดกว้างเฉล่ีย
 0.50-2 เมตร รวมความยาว 294 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 483 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
2.เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการ
รองรับการท่องเท่ียวตําบล
เมืองลี ในอนาคต

จํานวน 3 ช่วง ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 0.50-2 เมตร รวม

ความยาว 294 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 483 

ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองลี อําเภอนา

หม่ืน จังหวัดน่าน

2,922,000 2,922,000 2,922,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวณ
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02
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84 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
นํ้าตกวังเขียวและนํ้าตกนางกวัก 
โดยก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวนํ้าตก
วังเขียวและนํ้าตกนางกวัก โดยก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักสําหรับนักท้องเท่ียวนํ้าตกวัง
เขียวและนํ้าตกนางกวัก ปริมาณงาน
นํ้าตกวังเขียว หมู่ท่ี 1 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร จํานวน 
3 หลัง ปริมาณงานนํ้าตกนางกวัก หมู่ท่ี
 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง
 3 เมตร จํานวน 2 หลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองลี อําเภอนาหม่ืน 
จังหวัดน่าน

1.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวตําบลเมืองลี 
ให้มีสถานท่ีสําหรับการอํานวย
ความสะดวกและการพักผ่อน
ให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียว
2.เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความ
พร้อมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี

ปริมาณงานนํ้าตกวังเขียว 
หมู่ท่ี 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร 
จํานวน 3 หลัง ปริมาณงาน

นํ้าตกนางกวัก หมู่ท่ี 3 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 
เมตร สูง 3 เมตร จํานวน 2 

หลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองลี อําเภอนาหม่ืน 

จังหวัดน่าน

1,127,000 1,127,000 1,127,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวณ
งบประมาณ

สามารถปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวตําบลเมืองลี
ให้มีความพร้อมในการรองรับ
การท่องเท่ียวในอนาคต
ประชาชนและนักท่องเท่ียว
มีสถานท่ีในการพักผ่อนและ
รองรับการท่องเท่ียวท่ี
เพียงพอ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02
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85 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิม
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

1.เพ่ือธํารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.เพ่ือแสดงถึงความจงรักษ์ภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3.เพ่ือปรับภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี ให้สวยงามและ
เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์
จํานวน 2 ซุ้ม

1.บริเวณหน้าทางเข้า
ตําบลเมืองลี

2.บริเวณหน้าอบต.เมืองลี

3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวน
2

แห่ง

มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ท่ีแสดงถึงความจงรักษ์ภักดี
ของประชาชน
ตําบลเมืองลี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
สามารถ
ปรับภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ีตําบล
เมืองลีให้สวยงาม

กองช่าง
อบต.เมืองลี

86 โครงการผลิตระบบนํ้าประปา 1.เพ่ือให้มีระบบนํ้าประปาท่ี
สะอาดให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี
2.เพ่ือมีปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างระบบผลิต
นํ้าประปา

5,400,000 5,400,000 5,400,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีประปาท่ีสะอาดและ
มีปริมาณเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค บริโภค 
ให้กับประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

87 โครงการระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตรท่ีย่ังยืนสู่วิถีชีวิตท่ีพอเพียง

เพ่ือมีปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด 2.5 kW.

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

มีปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

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

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2565

เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2565

เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

88 โครงการก่อสร้างและติดต้ังถังเก็บนํ้า
ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือมีปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร

ก่อสร้างและติดต้ัง
ถังเก็บนํ้า

ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 1,000 

ลบ.ลิตร

6,400,000 6,400,000 6,400,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

89 โครงการธนาคารนํ้าใต้ดินระบบปิด 1.เพ่ือมีปริมาณนํ้าเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร
2.เพ่ือให้มีการอนุรักษ์กักเก็บนํ้า
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี 
ท่ีมีประสิทธิภาพ

ก่อสร้างหรือดําเนินการ
โครงการธนาคารนํ้าใต้ดิน

ระบบปิด

9,700,000 9,700,000 9,700,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรและสามารถ
อนุรักษ์และกักเก็บนํ้าใน
พ้ืนท่ีตําบลเมืองลีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

90 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) จํานวน 8 ตัว 
บ้านป่าซาง,บ้านนาหมอ,บ้านนาคา และ
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 2,3,4,และ 7 
ตําบลเมืองลี องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือการป้องกันและเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุทางถนน
2.เพ่ือป้องกันและติดตาม
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลีร่วมกับสถานีตํารวจ
ภูธรในพ้ืนท่ี

จัดซ้ือและติดต้ัง
กล้องวงจรปิด

(CCTV System)
จํานวน 8 ตัว

หมู่ท่ี 2,3,4, และ 7

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

มีกล้อง CCTV สําหรับการ
เฝ้าระวังและดูแลความ
ปลอดภัยทางถนน และ
สามารถติดตาม
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2565

แบบ ผ.02
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91 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
บริเวณเช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 
และหมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร

เช่ือมต่อบ้านนํ้าอูน ม.1
บ้านป่าซาง ม.2 และ

บ้านนาม่วง ม.7

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

92 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
เข้าฌาปนสถาน บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 
และบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี
2.เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
ในตอนกลางคืน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
เข้าฌาปนสถาน 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 
และบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางในตอน
กลางคืน
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

93 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําบริเวณฌา
ปนสถาน บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 และ
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
ในสถานท่ีฌาปนสถานของ
ประชาชน

ก่อสร้างถังเก็บน้ําบริเวณ
ฌาปนสถาน 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 
และบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณงาน
ตามจํานวน
งบประมาณ

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับ
การอุปโภค บริโภค ใน
สถานท่ี
ฌาปนสถานของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

94 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา
ห้วยนางกวักพร้อมระบบจ่ายน้ํา หมู่ 2 
หมู่ 3 และหมู่ 4

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
ห้วยนางกวักพร้อมระบบ

จ่ายน้ํา หมู่ 2 หมู่ 3 
และหมู่ 4

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

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
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95 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยลําน้ําลี 
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
ห้วยลําน้ําลี 

หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

96 โครงการขุดบ่อบาดาลในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองลี ม.1-ม.7

เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ขุดบ่อบาดาล
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองลี 

ม.1-ม.7

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

มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

97 โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายพืชผลทาง
การเกษตร เช่ือมต่อบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 
และบ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวน
1

แห่ง

มีความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยในการ
ทําการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

98 โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร เช่ือมต่อบ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2 และบ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร

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

มีความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยในการ
ทําการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รวม 98 โครงการ - - 161,939,000 161,139,000 161,139,000 59,605,000 62,105,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
กลุ่มอาชีพชุมชน

1.เพ่ือการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี
2.เพ่ือการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตามท่ี
ก าหนด

สามารถส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการอบรมการพัฒนาอาชีพ 
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพท่ีหลากหลายท าให้เกิด
การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตามท่ี
ก าหนด

ประชาชนต าบลเมืองลี 
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ช่วยท าให้เกิดการ
สร้างรายได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการฝึกอบรมและการส่งเสริมทักษะ
อาชีพเพ่ือประชาชน1.ด้านหัตถกรรม 2.
ด้านการแปรรูป3.ด้านการท าดอกไม้
ประดิษฐ์ ม.1-ม.7

1.เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
งานฝีมือให้กับประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมทักษะในการ
ประกอบอาชีพส าหรับการ
สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน

จัดฝึกอบรมในการประกอบ
อาชีพและเสริมทักษะ

งานฝีมือให้กับประชาชน

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

ประชาชนต าบลเมืองลี มีทักษะ
เก่ียวกับงานฝึมือ สามารถใช้ในการ
สร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับตนเองได้

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
อาชีพชุมชน

เพ่ือส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ฝึกอบรมให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตามจ านวน
กิจกรรม

ประชาชนต าบลเมืองลี มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

5 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลเมืองลี

เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลเมืองลี
ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพและ
ทักษะอ่ืนๆท่ีเกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจ าวันมากย่ิงข้ึน

จัดการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสตรีต าบลเมืองลี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตามจ านวน
กิจกรรม

กลุ่มสตรีได้รับการฝึกอบรม
และเพ่ิมศักยภาพมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
           8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมส าหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

แบบ ผ.02
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6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
การเป็นพิธีกรในชุมชน

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพพิธีกรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีพิธีกร
ในชุมชน

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

พิธีกรในพ้ืนท่ีได้รับการฝึกอบรม
และเพ่ิมศักยภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 6 โครงการ - - 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมส าหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
           8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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 ๒๕66
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 ๒๕67
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1 โครงการผลิตถ่านอัดแท่ง ม.1-ม.7 1.เพ่ือการส่งเสริมอาชีพทางเลือกหรือ
อาชีพเสริมให้กับประชาชน
2.เพ่ือการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การผลิตถ่านอัดแท่ง

ให้กับประชาชน

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

ประชาชนต าบลเมืองลี มีทักษะ
และอาชีพเสริมในการสร้างรายได้
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

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

1.เพ่ือให้ความรู้ในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองการท างาน
เป็นกลุ่มและความสามัคคีให้กับ
ประชาชน

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
การจัดท าบัญชีครัวเรือน
และการท างานเป็นกลุ่ม

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

ประชาชนต าบลเมืองลีมีองค์ความรู้
ในด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน
และการท างานเป็นกลุ่ม

กองคลัง
อบต.เมืองลี

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หลังฤดูเก็บเก่ียว

1.เพ่ือการให้ความรู้เพ่ิมเติม
ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน

จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชน

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

ประชาชนต าบลเมืองลีและ
เกษตรกรมีรายได้เสริมหลังจาก
ฤดูเก็บเก่ียว

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 3 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 - - -

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานท า
           8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมส าหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการเทศกาลของดีต าบลเมืองลี 1.เพ่ือจัดงานประจ าปีของต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว การเกษตร
 และการค้าขายในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดงาน/กิจกรรม/โครงการ
เทศกาลของดีต าบลเมืองลี

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

สามารถส่งเสริมการจัดค้าขาย 
การจ าหน่ายสินค้าการเกษตร
ของป่า ผลิตภัณฑ์พ้ืนถ่ินต าบล
เมืองลี รวมท้ังส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

อบต.เมืองลี
ชุมชน/หมู่บ้าน

องค์กรภาคี
เครือข่าย

2 โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือการส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนในต าบลเมืองลี

ส่งเสริมการค้าตามแนวทาง
ตลาดประชารัฐ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตามท่ี
ก าหนด

สามารถส่งเสริมตลาดและการค้า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนร้านค้า
ชุมชนเพ่ือจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

เพ่ือการส่งเสริมการประกอบกิจการ
ร้านค้าชุมชนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสริมการค้าชุมชน
ให้กับผู้ประกอบการและ
ประชาชนต าบลเมืองลี

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

ผู้ประกอบการร้านค้าได้มีความรู้
ทักษะและแนวทางในการประกอบ
กิจการร้านค้ามากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 3 โครงการ - - 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 - - -

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
           8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมส าหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

เพ่ือการปรับภูมิทัศน์ให้ชุมชน/
หมู่บ้านให้สวยงามและปลอดภัย

ด าเนินการปรับภูมิทัศน์
หมู่บ้าน

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

ชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ
ปลอดภัย

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
ให้กับต าบลเมืองลี

ด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการส่งเสริม

การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ี
ก าหนด

ต าบลเมืองลีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ มีความพร้อมในการ
ท่องเท่ียว การต้อนรับนักท่องเท่ียว
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
ให้กับประชาชนและต าบลเมืองลี

อบต.เมืองลี
ชุมชน/หมู่บ้าน

องค์กรภาคี
เครือข่าย

หน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง

3 โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์แหล่ง
ท่องเท่ียวน ้าตก

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์
แหล่งท่องเท่ียวน้ าตก
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

สถานท่ีท่องเท่ียวมีความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนด

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

4 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบลเมืองลี
2.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี ให้มีความสวยงาม 
ปลอดภัยสามารถอ านวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเท่ียว

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
1.น้ าตกตาดหมอก

2.น้ าตกนางกวัก (แม่จวัก)
3.น้ าตกวังเขียว

4.น้ าตกวังพระง่าง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ตาม
งบประมาณ
ท่ีก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี
มีความสวยงาม ปลอดภัย 
มีความพร้อมในการอ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเท่ียวพร้อมท้ัง
สามารถส่งเสริมรายได้จากการ
ท่องเท่ียวให้กับประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี
และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.5 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
           10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวห้วยทรายขาว ม.4

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ห้วยทรายขาว

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

6 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
นายอน-นาตาล ม.4

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
นายอน-นาตาล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

7 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ล าน ้าลี ม.4

1.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ล าน้ าลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
น ้าตกนางกวัก ม.3

1.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
น้ าตกนางกวัก

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
น ้าตกวังเขียว หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
น้ าตกวังเขียว

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.5 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
           10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

10 โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

11 โครงการก่อสร้างระบบผันน ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

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

ปรับปรุงระบบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

รวม 11 โครงการ - - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.5 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว
           10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนหมู่บ้านท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

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

สนับสนุนหมู่บ้านท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ตามท่ี
ก าหนด

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
มีความพร้อมในการต้อนรับ
นักท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว
ภายในหมู่บ้านมีความสวยงามและ
ปลอดภัย

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

2 โครงการจัดท าซุ้มประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

จัดท าซุ้มประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว

1.เพ่ือการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ก่อสร้างหรือก่อต้ัง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

4 โครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ด าเนินการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตามท่ี
ก าหนด

สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลเมืองลี 
มีความสวยงาม ปลอดภัย 

ส านักปลัด
กองช่าง

อบต.เมืองลี

รวม 4 โครงการ - - 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 - - -

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.6 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
           2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมส าหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช
ทางการเกษตร

เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ให้กับเกษตรกรต าบลเมืองลี

สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช
ทางการเกษตร

ให้กับเกษตรกรและประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ตามท่ี
ก าหนด

เกษตรกรและประชาชน
ต าบลเมืองลีได้รับการสนับสนุน
เมล็ดพันธ์ุทางการเกษตร

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

2 โครงการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ 
ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมการเกษตรและ
การปลูกไม้ยืนต้นต าบลเมืองลี

สนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้
ให้กับเกษตรกรและประชาชน

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตามท่ี
ก าหนด

เกษตรกรและประชาชนต าบลเมือง
ลีได้รับการสนับสนุน
พันธ์ุกล้าไม้ทางการเกษตร

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
เกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน
ให้กับเกษตรกรหรือ

ประชาชน เก่ียวกับการเกษตร
และพืชเศรษฐกิจ

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

เกษตรกรและประชาชนต าบลเมือง
ลีได้รับการฝึกอบรมหรือการศึกษา
ดูงานด้านการเกษตร ช่วยเพ่ิมองค์
ความรู้ด้านการเกษตรในการ
ประกอบอาชีพมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัว

1.เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัว
2.เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
การปลูกพืชผักสวนครัว

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

สามารถส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวให้กับประชาชนและ
เกษตรกรต าบลเมืองลี ใช้เป็น
อาหารในกับประชาชน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.8 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
           11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียนด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน

เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้เก่ียวกับ
การเกษตรให้กับเด็กนักเรียน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตรให้กับ

เด็กนักเรียน

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

เด็กนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี มีองค์ความรู้เก่ียวกับการ
เกษตร สามารถใช้เป็นทักษะในการ
สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มเล้ียงเป็ดไข่
ต าบลเมืองลี

1.ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือการสร้างรายได้ด้านการ
เกษตรให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเล้ียงเป็ดให้กับ
เกษตรและประชาชน

ต าบลเมืองลี

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

เกษตรกรและประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับการเล้ียงเป็ดไข่ สามารถ
สร้างรายได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

7 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทาง
การเกษตรในการปลูกพืชในโรงเรือน

เพ่ือให้ความรู้ด้านในการท า
การเกษตรให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ให้กับเกษตรกรและประชาชน

ในการปลูกพืชในโรงเรือน

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

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชใน
โรงเรือน สามารถสร้างรายได้
มากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี 

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

โรงเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

8 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้พ้ืนท่ีน้อย
แต่ได้ผลตอบแทนสูง

1.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร
และประชาชนต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรม
การปลูกพืชในพ้ืนท่ีจ ากัด

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

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชใน
พ้ืนท่ีจ ากัด สามารถสร้างรายได้
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.8 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

           11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

9 โครงการอบรมการปลูกพืชแบบประณีต 
ม.1-ม.7

เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางการเกษตร
ให้กับเกษตรกรและประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรม
การปลูกพืชแบบประณีต

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

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแบบ
ประณีต สามารถสร้างรายได้
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

10 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

11 โครงการสนับสนุนการต้ัง
กลุ่มเกษตรกร ม.1-ม.7

เพ่ือการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

สนับสนุนส่งเสริมการจัดต้ัง
กลุ่มเกษตรกร

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

มีการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรตามกลุ่ม
ท่ีก าหนด สร้างอ านาจการต่อรอง
ผลผลิตทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรและประชาชนมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

12 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล 
ท้ังในและนอกโรงเรือน 
ม.1-ม.7

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

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการปลูกไม้ผล
ท้ังในและนอกโรงเรือน

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

เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ
การปลูกไม้ผลท้ังในและนอก
โรงเรือน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.8 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
           11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรและประชาชนมีรายได้
จากการเล้ียงสัตว์

จัดการฝึกอบรมการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ ให้กับเกษตรกร
ผู้เล้ียงสัตว์ และประชาชน

ต าบลเมืองลี

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

เกษตรกรและประชาชนต าบลเมือง
ลีมีความรู้ในการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับตนเอง
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

14 โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ให้กับเกษตรกรและประชาชน

ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

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

เกษตรกรและประชาชนต าบลเมือง
ลีมีองค์ความรู้ในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นการ
สร้างรายได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

15 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสานตามแนวทางพระราชด าริฯ

1.เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางพระราชด าริ
2.เพ่ือการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
ทางการเกษตร

ก่อสร้างหรือก่อต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร
ตามแนวทางพระราชด าริฯ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ีก าหนด เกษตรกรและประชาชนต าบลเมือง
ลีมีอ านาจในการต่อรองสินค้า
ทางการเกษตร สามารถจัดหาตลาด
ในการจ าหน่ายสินค้าได้

อบต.เมืองลี

16 โครงการเสริมสร้างความม่ันคง
ทางอาหารและการเกษตร

1.เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร
2.เพ่ือการมีอาหารท่ีเพียงพอ
ส าหรับการเผชิญเหตุภัยพิบัติ
และโรคระบาด

จัดโครงการฝึกอบรมหรือ
การส่งเสริมความม่ันคง

ทางอาหารและการเกษตร

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

ต าบลเมืองลีมีความม่ันคงทาง
อาหารและการเกษตร สามารถ
เผชิญเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
การเกิดโรคระบาดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

รพสต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

     2.8 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
           11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

17 โครงการปลูกไม้ผลบนพ้ืนท่ี
งานจัดระบบ หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชบนพ้ืนท่ี
งานจัดระบบ
2.เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี

ปลูกไม้ผล
บนพ้ืนท่ีงานจัดระบบ
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
1

แห่ง

สามารถส่งเสริมรายได้ให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี จากการ
จ าหน่ายไม้ผล

ส านักปลัด
และโครงการ
หลวงน้ าแขว่ง

18 โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลเมืองลี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรต าบลเมืองลี

ปรับปรุง และพัฒนา
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ต าบลเมืองลี มีความพร้อม
ในการด าเนินการมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
 อบต.เมืองลี

รวม 18 โครงการ - -  2,955,000  2,955,000  2,955,000  2,955,000  2,955,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
     2.8 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
           11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1.เพ่ือการปรับภูมิทัศน์
โดยรอบของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้สวยงาม
และปลอดภัย
2.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
การเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ด าเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี
มีความสวยงาม ปลอดภัยและ
พร้อมท่ีจะด าเนินการเรียน
การสอน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. เพ่ือการสนับสนุนอาหารเสริม
นมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารเสริมนม ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลเมืองลี

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

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสริมนม 
ได้ครบถ้วนตามจ านวน 
เพ่ือช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีแข็งแรงสมวัย

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลเมืองลี

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

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารกลางวันได้ครบถ้วน
ตามจ านวน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.1 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
           4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

เพ่ือการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนใน
สังกัดสพฐ.ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน

พ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

เด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ได้รับ
อาหารกลางวัน ได้ครบถ้วน
ตามจ านวน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน

เพ่ือการสนับสนุนอาหารเสริม
นมให้กับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน

พ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

เด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ได้รับ
อาหารเสริมนม ได้ครบถ้วนตาม
จ านวนเพ่ือช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีแข็งแรงสมวัย

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

6 โครงการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้มีงบประมาณท่ีเพียงพอ
ในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี ตามอ านาจและหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองลี

ตามระเบียบ/กฎหมาย
ท่ีก าหนด

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

สามารถบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.1 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
           4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

7 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
ด้านโภชนาการให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี

จัดหาอาหารเสริมหรือ
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมโภชนาการให้กับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลเมืองลี

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

ศพด.

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการให้สมบูรณ์แข็งแรง
สมวัย

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

8 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอนและการดูแลเด็กเล็ก
ให้กับครูและผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.เมืองลี

จัดฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ฝึกอบรมตามหลักสูตร

การเพ่ิมศักยภาพครูและ
ผู้ดูแลเด็ก

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

ครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเมืองลี ได้รับการ
ฝึกอบรมเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานมาย่ิงข้ึน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

9 โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองลี

เพ่ือให้มีระบบอินเตอร์เน็ต
ส าหรับการเรียนการสอนและ
การส่ือสารภายใน 
ศพด.เมืองลี

ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลเมืองลี

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

มีระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับ
การ เรียนการสอนและการ
ส่ือสารภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเมืองลี

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

10 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี

สนับสนุนโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

สามารถสนับสนุนโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.1 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
           4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

11 โครงการตามพระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
การด าเนินงานโรงเรียน
พระปริยัตธรรมวัดนาราบวิทยา

เพ่ือสนับสนุนแนวทางตาม
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
ฯในการด าเนินงานโรงเรียนวัด
นาราบวิทยา

สนับสนุนโรงเรียน
วัดนาราบวิทยา 
ตามท่ีก าหนด

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

สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินการของโรงเรียนวัดนา
ราบวิทยาตามแนวทางท่ีก าหนด

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

12 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
และส่งเสริมความรู้นอก
สถานศึกษาให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ตามท่ีก าหนด

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

ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้นอกสถานศึกษาท า
ให้เปิดโลกทัศน์และส่งเสริมการ
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือให้สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี มีงบประมาณ
เพียงพอในการด าเนินการ
เรียนการสอนตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีก าหนด

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสถานศึกษา

ในการบริหารจัดการ

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

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
มีงบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับ 
การบริหารจัดการตามอ านาจ 
หน้าท่ี

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

14 โครงการสนับสนุนการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสนับสนุนการท าการเกษตร
เพ่ือให้มีอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลีในการจัดท า
การเกษตรเพ่ืออาหาร

กลางวัน

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

โรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
มีการจัดการเรียนการสอน
เก่ียวกับการท าการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันให้กับนักเรียนใน
โรงเรียน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.1 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
           4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

15 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการ
จัดการและคัดแยกขยะใน
โรงเรียนให้กับเด็กนักเรียน

สนับสนุนการด าเนินการ
โรงเรียนปลอดขยะ

ให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

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

โรงเรียนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้ปลูกฝังจิตส านักและความรู้
ในการคัดแยะและก าจัดชยะ
ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

16 โครงการเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี 
ได้รับการเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอนและการดูแลเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

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

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเพ่ิมศักยภาพในการ
เรียนการสอนและการดูแล
เด็กนักเรียน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

17 โครงการอบรมผู้ปกครอง,ครู,ผู้ช่วยครู,
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.

เพ่ือให้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการ
ดูแลเด็กเล็กแก่ผู้ปกครอง ครู 
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ศพด.

ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.

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

ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ได้รับ
ความรู้ในการดูแล
เด็กเล็กมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

รวม 17 โครงการ - -  3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.1 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
           4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีภาวะ
ทุพโภชนาการ

เพ่ือการแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมี
ภาวะทุพโภชนาการให้กับเด็ก
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการจัดกาสนับสนุน
อาหารเสริม และปัจจัย
อ่ืนๆ ท่ีช่วยแก้ไขปัญหา
ทุพโภชนาการให้กับเด็ก

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

เด็กผู้มีปัญหาด้านสุขภาพได้รับ
การส่งเสริมโภชนาการให้
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมวัย

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์น ้ายาเคมี
และสารท่ีมีฟอสก าจัดยุงลาย

1.เพ่ือให้มีอุปกรณ์ส าหรับ
การก าจัดยุงลาย
2.เพ่ือป้องกันปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
เก่ียวกับการก าจัดยุงลาย

และสนับสนุนให้กับ
ชุมชน/หมู่บ้านและ

องค์กรภาคีเครือข่าย 
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี

ด าเนินการตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

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

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านสุขภาพ

1.เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านสุขภาพ
2.เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมืองลี
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนด้านสุขภาพ

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

ประชาชนต าบลเมืองลี มีความรู้
และวิธีการในการดูแลสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง และมีสุขภาพดี
สมบูรณ์แข็งแรง

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.2 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
           5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาด

แบบ ผ.02
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 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพ่ือการด าเนินการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคตามบทบาท
อ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรค

และการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ

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

สามารถด าเนินการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคภายในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

6 โครงการตรวจสุขภาพส าหรับประชาชน
ต าบลเมืองลี

เพ่ือให้ระบบการตรวจสุขภาพ
ส าหรับประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ให้กับประชาชนต าบล

เมืองลี

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

ประชาชนต าบลเมืองลี สามารถ
เข้าถึงกระบวนการตรวจ
สุขภาพตามหลักการแพทย์
สมัยใหม่อย่างครบถ้วน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์
และผู้ปกครองเด็กอายุ 0-6 ปี

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่
ผู้มีครรภ์และผู้ปกครองเด็กเล็ก
ในการดูแลสุขภาพและร่างกาย
ของตนเองและบุตร

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการดูแลครรภ์และ
การดูแลเด็กเล็กให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

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

ประชาชนต าบลเมืองลีความ
ทักษะและความรู้ในการดูแล
ครรภ์ และการดูแลเด็กเล็ก
แรกเกิดได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการแพทย์

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1.เพ่ือการด าเนินการป้องกัน
และการควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก

จัดกิจกรรมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การอบรม
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก

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

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.2 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
           5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

9 โครงการธรรมนูญสุขภาพ เพ่ือจัดให้มีการวางแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดวางแนวทาง
ธรรมนูญสุขภาพในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

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

มีการวางแนวทางเก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

10 โครงการส่งเสริมกิจการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือการส่งเสริมกิจการ
สาธารณสุขมูลฐาน

ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข
มูลฐานในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

กิจการสาธารณสุขมูลฐานได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนตาม
แนวทางท่ีก าหนด

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรมอสม.
ต าบลเมืองลี

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของ อสม.

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่อสม.ต าบลเมืองลี

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

อสม.ต าบลเมืองลี มีความรู้
ความสามารถมากย่ิงข้ึน 
ท าให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

12 โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)

เพ่ือการสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

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

สามารถส่งเสริมแนวทางการ
ปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.2 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
           5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
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13 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 1.เพ่ือด าเนินการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ของสมเด็จพระเทพฯ
2.เพ่ือการส่งเสริมสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

1.ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้หมู่บ้านเพ่ือ

ด าเนินการฝึกอบรมด้าน
สาธารณสุข

2.จัดฝึกอบรมตาม
แนวทางด้านสาธารณสุข

ให้หมู่บ้าน

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

สามารถด าเนินการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขตามแนวทางท่ี
ก าหนด และประชาชนต าบล
เมืองลี ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างย่ังยืน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

14 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

1.เพ่ือด าเนินการตามแนวทาง
พระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเทพฯ 
2.เพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

ด าเนินการหรือจัดหา
ตัวแทนผู้ด าเนินการ

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียน

สัตว์ภายในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลีตามจ านวนการ

ส ารวจจริง

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

ต าบลเมืองลี

สามารถด าเนินการลงพ้ืนท่ี
ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์เล้ียง 
และสัตว์เร่ร่อนได้ครบถ้วนทุก
ตัวสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
ตามแนวทางท่ีก าหนด

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.2 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
           5.แผนงานสาธารณสุข

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

15 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
เพศสัมพันธ์และโรคติดต่อท่ีเกิดจาก
เพศสัมพันธ์ ให้กับเยาวชนต าบลเมืองลี

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่
เยาวชนต าบลเมืองลี ในเร่ือง
เพศสัมพันธ์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านเพศสัมพันธ์และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ให้กับกลุ่มเยาวชนต าบล

เมืองลี ทุกหมู่บ้าน

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

เยาวชนต าบลเมืองลี มีความรู้
และความเข้าใจในเร่ืองของ
เพศสัมพันธ์โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์มากย่ิงข้ึน
ช่วยป้องกันการติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์ และการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

16 โครงการตรวจสุขภาพส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
2.เพ่ือการจัดแนวทางการ
ตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดการตรวจสุขภาพให้กับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลเมืองลี

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

ทุกคน

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี ได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างครบถ้วนทุกคน 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพส าหรับเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

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

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมการลด ละ เลิก
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ
ส่ิงเสพติดให้กับประชาชน

ต าบลเมืองลี

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

ประชาชนต าบลเมืองลีมีความรู้
และตระหนักถึงโทษของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.2 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
           5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

18 โครงการด่ืมน ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมการจัดท าและ
การด่ืมน้ าสมุนไพร

เพ่ือสุขภาพให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

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

ประชาชนต าบลเมืองลีมีความรู้
ในการจัดท าเคร่ืองด่ืมน้ า
สมุนไพรและมีสุขภาพท่ีดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

19 โครงการสุขภาพดี ชุมชนมีความสุข 
ม.1-ม.7

เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

จัดโครงการสุขภาพดี
ชุมชนมีความสุขให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

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

ประชาชนต าบลเมืองลีมี
สุขภาพกาย
และสุขภาพใจท่ีดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

20 โครงการต าบลปลอดภัยพัฒนา
คุณภาพชีวิต (อาหารปลอดภัย)

1.เพ่ือการจัดการอาหารท่ี
ปลอดภัยปราศจากการ
ปนเป้ือนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือให้ผลผลิตทางการ
เกษตรและทางด้านอาหารของ
ต าบลเมืองลีมีความสะอาด
และปลอดภัย

จัดโครงการอาหาร
ปลอดภัย

เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ต าบลเมืองลี

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

ต าบลเมืองลีมีการผลิตอาหาร
และการประกอบอาหารท่ี
ปลอดภัยปราศจากสารปนเป้ือน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

21 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

เพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดวางแนวทาง มาตรการ
วิธีการป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ปริมาณงาน
ตามท่ี
ก าหนด

มีแนวทางและมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.2 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
           5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
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 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
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22 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์

1.เพ่ือการจัดการทาง
การแพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพ
2.เพ่ือการสนับสนุนอุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางการแพทย์
ให้กับหน่วยงานท่ีต้องการ

ด าเนินการสนับสนุน
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์
ให้กับหน่วยงานท่ีต้องการ

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

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน
ได้รับอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์อย่างครบถ้วน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

23 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่

เพ่ือการป้องกันและแก้ไข
โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่

จัดวางแนวทางเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคระบาด

และโรคอุบัติใหม่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณงาน
ตามท่ี
ก าหนด

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

รวม 23 โครงการ - - 1,190,100 1,190,100 1,190,100 1,190,100 1,190,100 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.2 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
           5.แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1.เพ่ือการจัดกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ให้กับเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือด าเนินการตาม
แนวนโยบายรัฐบาล และ
ระเบียบ/กฎหมายท่ีก าหนด

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
มีกลุ่มเป้าหมายคือ 

เด็กและเยาวชนต าบล
เมืองลี

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

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ตามนโยบายวันเด็กแห่งชาติ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนต าบลเมืองลี

เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบล
เมืองลี ให้เกิดการจัดกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์

จัดกิจกรรมหรือสนับสนุน
ให้มีกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี

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

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี
ได้ด าเนินกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ตามท่ีต้องการ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การคัดเลือกและส่งนักกีฬา
ผู้เป็นตัวแทนของต าบลเมืองลี
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
อ าเภอ จังหวัด และอ่ืนๆ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันตามท่ีก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

นักกีฬาจากต าบลเมืองลี ได้รับ
การส่งเสริม และสนับสนุน
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับท่ีสูงข้ึน

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
           9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

4 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ี
แข็งแรงให้กับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองลี

จัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลเมืองลี

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

การแข่งขันกีฬาช่วยส่งเสริม
ความสามัคคีและสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

5 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปี ต าบลเมืองลี
ต้านยาเสพติด

เพ่ือการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติดและ
ส่งเสริม
สุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

จัดงานแข่งขันกีฬาประจ าปี
ต าบลเมืองลีต้านภัยยา

เสพติด

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

การแข่งขันกีฬาช่วยท าให้
ประชาชนต าบลเมืองลี 
มีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลการใช้สารเสพติด
ทุกประเภท

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านกีฬาต าบลเมืองลี

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพการกีฬา
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
การกีฬาและนันทนาการ

ให้กับผู้สูงอายุต าบลเมืองลี

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

ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี มีกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์และได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพอย่างสมวัย

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
           9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02
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ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
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7 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเมืองลี
และปิงหลวง

1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และความสามัคคีของต าบล
เมืองลี และต าบลปิงหลวง
2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และประชาชน
ระหว่าง
ต าบลเมืองลี 
และต าบลปิงหลวง

จัดโครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างต าบลเมืองลี และ

ต าบลปิงหลวง

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

เกิดความมีส่วนร่วม 
ความสามัคคี และส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน
ต าบลเมืองลีและต าบลปิงหลวง

อบต.เมืองลี
อบต.ปิงหลวง

8 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
อ าเภอนาหม่ืน

1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุอ าเภอนาหม่ืน
2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุอ าเภอนาหม่ืน

จัดโครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุอ าเภอนาหม่ืน

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

ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรงให้กับ
ผู้สูงอายุและยังเป็นการส่งเสริม
การกีฬาของผู้สูงอายุในระดับ
อ าเภอ

อบต.เมืองลี
อบต.ปิงหลวง
อบต.นาทะนุง
เทศบาลต าบล

บ่อแก้ว

รวม 8 โครงการ - - 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
           9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเมืองลี 1.จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลเมืองลี
2.บริหารจัดการ และดูแล
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเมืองลี

จัดต้ังและบริหารจัดการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตามอ านาจหน้าท่ี

ท่ีระเบียบ/กฎหมายก าหนด

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

สามารถจัดต้ังและบริหาร
จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล
เมืองลีท่ีสามารถจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้สูงอายุต าบล
เมืองลีให้เป็นไปตามแนวทางท่ี
ก าหนด

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมจิตส านึกรักการอ่าน เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
และมีประโยชน์ให้กับ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมรักการอ่าน
ให้กับประชาชน

ต าบลเมืองลี

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

ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้จากการอ่าน
หนังสือและเป็นการฝึกนิสัยรัก
การอ่านหนังสือ
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

3 โครงการอบรมพัฒนาจิตใจเด็ก
และเยาวชน

1.เพ่ือการปลูกฝังจิตส านึก
ท่ีดีงามให้กับเด็กและเยาวชน
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือการพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลีให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

จัดฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาจิตใจให้กับเด็ก

และเยาวชนต าบลเมืองลี

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

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี
มีจิตส านึกและจิตใจท่ีดี 
เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.4 กลยุทธ์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
           4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
รุ่นใหม่โตไปไม่โกง

เพ่ือปลูกฝังค่านิยาม
การต่อต้านการทุจริตให้กับ
เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมโครงการ
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่

โตไปไม่โกง ให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี

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

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี
มีค่านิยมให้การต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
(อบรมหลักกฎหมาย)

เพ่ือการส่งเสริมและให้ความรู้
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
และกฎหมายให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
กฎหมายให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี

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

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
มีความรู้ คู่คุณธรรมและ
จริยธรรมพร้อมน าเอาหลัก
กฎหมายเป็นแนวทางในการ
ใช้ชีวิต

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

รวม 5 โครงการ - - 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.4 กลยุทธ์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
           4.แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ติดยาเสพติด เพ่ือฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติด

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

สามารถช่วยเหลือฟ้ืนฟู
ผู้ท่ีผ่านการบ าบัดยาเสพติด
ให้มีสุขภาพดีและมีความพร้อม
ในการท างาน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

เพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบล

เมืองลี

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

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้ร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number One 
จังหวัดน่านประจ าต าบลเมืองลี

เพ่ือด าเนินการตามแนวทาง
ของโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามท่ีก าหนด

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

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้รับข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติด
มากย่ิงข้ึน ช่วยลดปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
ได้ร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

และรพสต.เมืองลี

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

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.5 กลยุทธ์สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเน่ือง
           3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนต าบลเมืองลี

1.เพ่ือการจัดอบรมให้ความรู้
ให้กับเด็กและเยาวชน
ต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือส่งเสริมการรับรู้ของภัย
ใกล้ตัวและอันตรายจาก
อุบัติเหตุ
3.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมอันดีงาม 
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
และไม่ยอมรับการทุจริต
ทุกรูปแบบ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

2 โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยในสังคม
ส าหรับเด็กและเยาวชน

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนเก่ียวกับภัยในสังคม
2.เพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันและ
การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยให้กับ
เด็กและเยาวชน

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การเฝ้าระวังและเตือนภัย
ในสังคมให้กับเด็กและ

เยาวชน

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

1
คร้ัง

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยในสังคม
สามารถด ารงชีวิตอย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รวม 2 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.7 กลยุทธ์การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย 
           8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

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

ส่งเสริม สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน

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

มีศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน
เพ่ือด าเนินการพัฒนาและ
ให้ความรู้เก่ียวกับสถาบัน
ครอบครัวตามแนวทางท่ีก าหนด

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สถาบันครอบครัว ม.1-ม.7

1.เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัวและชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็ง
2.เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมือง
ลีเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสถาบันครอบครัว

ให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี

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

ประชาชนต าบลเมืองลี 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสถาบันครอบครัว อันเป็น
สถาบันหลักช่วยท าให้
ประชาชนต าบลเมืองลี
เป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

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

จัดโครงการบ้านพอเพียง
เพ่ือประชาชนต าบลเมืองลี

ทุกหมู่บ้าน

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

ประชาชนต าบลเมืองลี 
มีจิตส านึกรู้จักด ารงชีพ
ด้วยความพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริฯ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

     3.8 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
           8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

4 โครงการประกวดหมู่บ้านบริหาร
จัดการดีเด่น

เพ่ือให้เกิดความสามัคคี
ในการปฏิบัติงานของ
ประชาชนในหมู่บ้าน
ท้ัง 7 หมู่บ้านในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมประกวด
หมู่บ้านดีเด่น

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

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
พัฒนาและเกิดความสามัคคี
ของประชาชนมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 4 โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.8 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
           8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมแม่บ้าน
ในการนวดแผนโบราณ ม.1-ม.7

1.เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรม
ให้กับแม่บ้านต าบลเมืองลี
2.เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพให้กับ
แม่บ้านต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมหรือจัดการ
ฝึกอบรมการนวด

แผนโบราณให้กับแม่บ้าน
ทุกหมู่บ้านในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

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

แม่บ้านและประชาชนท่ีสนใจ
เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการนวดแผน
โบราณอันเป็น
การส่งเสริมวิชาชีพให้กับ
ประชาชน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
เหมาะกับช่วงวัย
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี

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

ผู้สูงอายุได้ด าเนินกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
และทักษะในการใช้ชีวิตให้
เหมาะสมกับช่วงวัย

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้มีกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์เหมาะกับช่วงวัย

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้เยาวชนต าบลเมืองลี

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

เยาวชนได้ด าเนินกิจกรรมท่ี
ต้องการตามความเหมาะสม

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 3 โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.9 กลยุทธ์การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
           8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้พิการ เพ่ือให้ผู้พิการมีกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกาย

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้ผู้พิการต าบลเมืองลี

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

ผู้พิการได้ด าเนินกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับตนเอง ท าให้เกิด
การส่งเสริมทักษะอาชีพและ
รายได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส 1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี
2.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อย
โอกาสในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรมให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี ได้มีอาชีพ
และรายได้มากย่ิงข้ึน

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

ผู้ด้อยโอกาสได้ด าเนินกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับตนเอง ท าให้เกิด
การส่งเสริมทักษะอาชีพและ
รายได้มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการซ่อมแซมบ้านเพ่ือผู้ยากไร้ เพ่ือการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลีได้มีท่ีอยู่
อาศัยท่ีดีข้ึนตามปัจจัยพ้ืนฐาน

ด าเนินการซ่อมแซมบ้าน
ให้กับผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

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

ผู้ยากไร้

ผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพดีตาม
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีพ

ส านักปลัด
และกองช่าง
อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

ผู้สูงอายุและผู้พิการได้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีเหมาะสมอย่าง
สร้างสรรค์

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 4 โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับทุกคนในทุกวัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดีสร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
     3.10 กลยุทธ์การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธ์ิผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
             6.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 1.เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของไทย
2.เพ่ือจัดกิจกรรมอันสร้างสรรค์
ให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
วันสงกรานต์และ

วันผู้สูงอายุ

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

สามารถส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของไทย
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

2 โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาผาช้าง 1.เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน
2.เพ่ือเสริมสร้างศูนย์รวมทางจิตใจ
ของประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
ประเพณีไหว้สาผาช้าง

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

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

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

จัดกิจกรรม/โครงการ
แห่เทียนจ าน าพรรษา

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

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย
และสามารถท านุบ ารุง
ศาสนาพุทธ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

จัดกิจกรรม/โครงการ
ประเพณีสืบชะตาข้าว

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

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

5 โครงการส่งเสริมประเพณีตานสลากภัต 1.เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน
2.เพ่ือท านุบ ารุงพุทธศาสนา

จัดกิจกรรม/โครงการ
ประเพณีตานสลากภัต

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

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน
และสามารถท านุบ ารุง
ศาสนาพุทธ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

     4.1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
           9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

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

จัดกิจกรรม/โครงการ
นมัสการพระธาตุเมืองลี

ศรีน้ าอูน

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

สามารถสืบสานประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ินและ
สามารถท านุบ ารุงศาสนาพุทธ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

7 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เพ่ือให้มีการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินต าบลเมืองลี

ส่งเสริม สนับสนุน/
จัดกิจกรรม/โครงการ

อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

สามารถอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

สภาวัฒนธรรม
ต าบลเมืองลี

8 โครงการฝึกอบรมแกนน าและแข่งขัน
สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี ในการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงาม

จัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมให้กับประชาชน

ผู้สนใจเข้าร่วม
อบรมการสวดมนต์

สรภัญญะ

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

ประชาชนต าบลเมืองลี มีทักษะ
ในด้านการสวดมนต์สรภัญญะ
สามารถเป็นตัวแทนในการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
พุทธศาสนาได้

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

9 โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย จัดกิจกรรม/โครงการ
ประเพณีวันลอยกระทง

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

ประชาชนต าบลเมืองลี ได้ให้
ความส าคัญกับการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงทุกปี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
           9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการละเล่นดนตรี
พ้ืนบ้าน

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
2.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมอันสร้างสรรค์
ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมให้กับประชาชน

ผู้สนใจเข้าร่วม
อบรมการฝึกฝน

การละเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน

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

สามารถอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี และ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีทักษะ
ในการเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

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

จัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมการเขียน

ภาษาล้านนา

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

สามารถอนุรักษ์ภาษาล้านนา
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี และ
ประชาชนต าบลเมืองลี 
สามารถอ่านเขียนภาษาล้านนาได้

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

12 โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุ
นาคาย่ีเป็ง

1.เพ่ือท านุบ ารุงพุทธศาสนา
2.เพ่ือเสริมสร้างศูนย์รวมทางจิตใจ
ของประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
นมัสการพระธาตุนาคา

ย่ีเป็ง

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

สามารถสืบสานประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ินและสามารถ
ท านุบ ารุงศาสนาพุทธ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

13 โครงการสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

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

จัดกิจกรรม/โครงการ
สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

สามารถเสริมสร้างการยึดเหน่ืยว
จิตใจให้กับประชาชนต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
           9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน
แบบ ผ.02
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14 โครงการสืบค้นประวัติต าบลเมืองลี 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนต าบล
เมืองลีสืบค้นหาประวัติต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือสนับสนุนการค้นหาประวัติ
และถ่ายทอดความเป็นมาของ
ต าบลเมืองลีให้แก่ประชาชน

จัดกิจกรรม/โครงการ
ในการสืบค้นประวัติ

ต าบลเมืองลี

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

ประชาชนต าบลเมืองลีสามารถ
รับรู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของต าบลเมืองลี อันเป็นการ
สืบทอดและสืบสานประวัติ
ต าบลเมืองลี สู่คนรุ่นหลัง

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

15 โครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสาน
พิธีกรรมพ้ืนบ้าน

เพ่ือส่งเสริมให้มีกระบวนการ
สืบสานองค์ความรู้พ้ืนบ้าน
จากคนรุ่นเก่า สู่คนรุ่นใหม่

จัดกิจกรรม/โครงการ
สืบสานพิธีกรรมพ้ืนบ้าน

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

ประชาชนเมืองลี สามารถสืบสาน
พิธีกรรมพ้ืนบ้านสู่คนรุ่นหลัง

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

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

จัดกิจกรรม/โครงการ
ธรรมสัญจรในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

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

เกิดการเผยแพร่พุทธศาสนา
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
มีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

17 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี

เพ่ือให้มีการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินต าบลเมืองลี

ส่งเสริม สนับสนุน/
จัดกิจกรรม/โครงการ

อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

สามารถส่งเสริมกิจกรรม/
โครงการอันเก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
อันดีงามของต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
           9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

18 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
อ าเภอนาหม่ืน

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการส่งเสริม
วัฒนธรรมของอ าเภอนาหม่ืน

อุดหนุนงบประมาณ/
ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ

ของสภาวัฒนธรรม
อ าเภอนาหม่ืน

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

สภาวัฒนธรรมอ าเภอนาหม่ืน
สามารถอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของอ าเภอนาหม่ืน

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

สภาวัฒนธรรม
อ าเภอนาหม่ืน

19 โครงการบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน เพ่ือสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี ได้เข้าร่วมท านุบ ารุง
และสืบสานกิจกรรมทางพุทธศาสนา

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ต าบลเมืองลี ท่ีประสงค์

เข้าบรรพชาหรืออุปสมบท

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

สามารถสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนต าบลเมืองลี 
ในการเข้าร่วมการบรรพชา
อุปสมบท เป็นการท านุงบ ารุง
พุทธศาสนา

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

20 โครงการอบรมเพ่ิมความรู้พิธีกร
ระดับต าบล

1.เพ่ือสนับสนุนให้มีพิธีกรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพวิทยากรในพ้ืนท่ี

จัดฝึกอบรม/ส่งเสริม
การฝึกอบรมความรู้
พิธีกรระดับต าบล

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

ต าบลเมืองลี มีพิธีกรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

21 โครงการส่งเสริมการฟ้อนร า/ฟ้อนดาบ 
แก่เยาวชนและประชาชน

เพ่ือสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรม/ส่งเสริม
การฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกับการฟ้อนร า/

ฟ้อนดาบ

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

เยาวชนและประชาชนต าบล
เมืองลี ได้มีความรู้ความสามารถ
ในการฟ้อนร า ฟ้อนดาบ

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
           9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผ.02
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22 โครงการจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการ
พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเท่ียวของอ าเภอนาหม่ืน
และจังหวัดน่าน
2.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ิน

อุดหนุนท่ีว่าการ
อ าเภอนาหม่ืน

ในการจัดท าโครงการ
การจัดงานประเพณีหก
เป็งนมัสการพระมหา
ธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

ส าหรับการจัดขบวนแห่
ครัวตานล้านนาและการ

ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนด

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

1.การท่องเท่ียวของอ าเภอ
นาหม่ืนและจังหวัดน่านสามารถ
ขับเคล่ือนไปได้อย่างย่ังยืน
2.ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถ่ิน ได้รับการอนุรักษ์
และสืบสานให้ธ ารงอยู่สืบไป

อบต.เมืองลี
อุดหนุน

งบประมาณ
ให้ท่ีว่าการ

อ าเภอนาหม่ืน
ด าเนินการ

23 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรรมท้องถ่ินต าบลเมืองลี

เพ่ือสนับสนุนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินต าบลเมืองลี

สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณีท้องถ่ิน

ต าบลเมืองลี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตามท่ี
ก าหนด

สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีท้องถ่ิน ได้อย่าง
ครบถ้วนเป็นไปตามท่ีก าหนด

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

รวม 23 โครงการ - - 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
           9.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

แบบ ผ.02

เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2565
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1 โครงการก่อสร้างเสาหลักเมืองต าบลเมืองลี 1.เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
ของประชาชน
2.เพ่ือภูมิทัศน์ท่ีสวยงามของ
ต าบลเมืองลี

ก่อสร้างศาลหลักเมือง
ต าบลเมืองลี

350,000 1 แห่ง มีศาลหลักเมืองต าบลเมืองลี
เป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวม
ทางจิตใจของประชาชน
ต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
และกองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการบวงสรวงศาลหลักเมืองต าบลเมืองลี 1.เพ่ือให้เกิดการจัดกิจกรรม
ในการบูชาและสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ
2.เพ่ือให้มีกิจกรรมท่ีจะส่งผลให้เกิด
ความสามัคคีและความศรัทธาของ
ประชาชนต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมบวงสรวง
ศาลหลักเมืองต าบลเมืองลี

40,000 จัดกิจกรรม
อย่างน้อย

1 คร้ัง

เกิดกิจกรรมในการบูชา
และสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ
อันส่งผลให้เกิดความศรัทธา
และความสามัคคีของประชาชน
ต าบลเมืองลี

กองการศึกษา
อบต.เมืองลี

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

ท่ี

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.3 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์โครงการ

           10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.เพ่ือด าเนินการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพฯ
2.เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามพระราชด าริฯ

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

สามารถด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการบวชป่า เพ่ือด าเนินการอนุรักษ์ป่าไม้ และ
ป่าต้นน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินกิจกรรมบวชป่า
ตามแนวโครงการท่ีก าหนด

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

สามารถอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไม้และ
ป่าต้นน้ าได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการปลูกป่าสามอย่าง
เพ่ือประโยชน์ส่ีอย่าง

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

ด าเนินกิจกรรมปลูกป่า
ตามแนวทางท่ีก าหนด

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

สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี ได้มากข้ึนร้อยละ 
50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตร

เพ่ือขับเคล่ือนและรณรงค์การลดการใช้
สารเคมีในการท าการเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดการฝึกอบรมหรือ
การประชาสัมพันธ์

เพ่ือลดการใช้สารเคมี
ในภาคการเกษตรในกับ
เกษตรกรต าบลเมืองลี

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

สามารถลดปริมาณการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
ร้อยละ 80 และผลิตผลจาก
การเกษตรต าบลเมืองลี 
ปราศจากสารเคมีปนเป้ือน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

5 โครงการกลุ่มฮักเมืองลีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือมีกลุ่มองค์กรในการขับเคล่ือน 
แนวทางในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

สนับสนุนองค์กร/กลุ่ม
เมืองลีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

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

กลุ่มฮักเมืองลี สามารถขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

6 โครงการปิดทองหลังพระบ้านน ้าแขว่ง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ
โครงการปิดทองหลังพระบ้านน้ าแขว่ง

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของโครงการปิดทอง
หลังพระบ้านน้ าแขว่ง

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

โครงการปิดทองหลังพระ
ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมท่ีก าหนด

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
     5.1. กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีต้นน้ า ฝายชะลอน้ า
           11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

7 โครงการปลูกป่าไม้ยืนต้น ไม้ดอก 
ไม้ประดับ ม.1-ม.7

เพ่ือส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
การปลูกไม้ยืนต้น

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

สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ร้อยละ 30

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

8 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม
และการอนุรักษ์ป่าไม้ ม.1-ม.7

เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนท่ี

ต าบลเมืองลี

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

พ้ืนท่ีป่าไม้ต าบลเมืองลี ได้รับ
การฟ้ืนฟู เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

9 โครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ม.
1-ม.7

เพ่ือจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

สามารถอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

10 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ม.1-ม.7

เพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

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

สามารถอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ร้อยละ 30

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

11 โครงการจัดท าระบบการปลูกพืชให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ม.1-ม.7

เพ่ือจัดท าระบบการปลูกพืช
อย่างเหมาะสมในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ส่งเสริมการปลูกพืช
ให้เหมาะกับพ้ืนท่ี

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

ประชาชนต าบลเมืองลีมีความรู้ 
ในการปลูกพืชให้เหมาะกับพ้ืนท่ี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

12 โครงการพัฒนาคุณภาพดินให้สมบูรณ์
ม.1-ม.7

เพ่ือพัฒนาคุณภาพดิน และแร่ธาตุ
ในดินให้เหมาะส าหรับการเพาะปลูก

ฝึกอบรมและจัดท าระบบ
การพัฒนาคุณภาพดิน

ให้เหมาะกับการเพาะปลูก

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

ประชาชนต าบลเมืองลีมีความรู้
ในการดูแลสภาพและคุณภาพ
ของดินท่ีใช้ในการเพาะปลูก
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
     5.1. กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีต้นน้ า ฝายชะลอน้ า
           11.แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

13 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพ่ืออนุรักษ์หน้าดินและการป้องกัน
การชะล้างและพังทลายของหน้าดิน

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกัน
การพังทลายของหน้าดิน

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

สามารถป้องกันการชะล้างและ
การพังทลายของหน้าดิน
ได้ร้อยละ 80

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

14 โครงการท านาข้ันบันได 1.เพ่ือส่งเสริมการปลูกพ้ืนบนพ้ืนท่ี
เชิงเขาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพ่ือให้มีระบบการท าเกษตร
ในพ้ืนท่ีจ ากัด

จัดกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ

เพาะปลูกท านาข้ันบันได

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

ประชาชนมีองค์ความรู้ในการ
ท าการเกษตรนาข้ันบันได
และสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนได้มาย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

15 โครงการอนุรักษ์แหล่งน ้าธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่าต้นน ้าต าบลเมืองลี

เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าต้นน้ า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/โครงการ
ในการขับเคล่ือนการอนุรักษ์

แหล่งน้ าและป่าต้นน้ า

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

สามารถอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าต้นน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 15 โครงการ - - 1,895,000 1,895,000 1,895,000 1,895,000 1,895,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
     5.1. กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีต้นน้ า ฝายชะลอน้ า
           11.แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดการขยะในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมืองลี มีความรู้
ในการจัดการ การคัดแยก และก าจัด
ขยะภายในครัวเรือน

จัดฝึกอบรมการจัดการขยะ
ให้กับประชาชน

ต าบลเมืองลี

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

ขยะลดลง
ร้อยละ 50

ประชาชนต าบลเมืองลี สามารถ
บริหารจัดการขยะภายใน
ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดปริมาณขยะจาก
ภาคครัวเรือน ได้ร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

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

ด าเนินการขุดบ่อ
ก าจัดขยะ หมู่ท่ี 1-7

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถก าจัดขยะได้มากข้ึน
ร้อยละ 80

ส านักปลัด
และกองช่าง
อบต.เมืองลี

3 โครงการสนับสนุนถังเก็บขยะ
ภายในหมู่บ้าน ม.1-ม.7

เพ่ือมีถังขยะส าหรับการคัดแยกขยะ
ภายในชุมชนหมู่บ้าน

ด าเนินการสนับสนุน
ถังคัดแยะ หมู่ท่ี 1-7

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

ต าบลเมืองลี มีการคัดแยะขยะ
ทุกหมู่บ้าน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้

1.เพ่ือให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในการ
ด ารงชีวิต
2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

จัดการฝึกอบรม
/จัดกิจกรรมโครงการ

บ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ 
หลังบ้านกินได้

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

ประชาชนและผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี

5 โครงการจัดหาเตาเผาขยะไร้ควัน 1.เพ่ือมีระบบการก าจัดขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพ
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดหา/ก่อสร้าง
เตาเผาขยะไร้ควัน

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถก าจัดขยะในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
/กองช่าง

อบต.เมืองลี

รวม 5 โครงการ - - 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 - - -

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

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า

           7.แผนงานเคหะและชุมชน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
     5.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แบบ ผ.02

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
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1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

เพ่ือประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามอ านาจและ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแก้ไข

ภัยธรรมชาติ

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

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้รับรู้ถึงส่ือเก่ียวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

เพ่ือป้องกัน และลดการเกิดไฟป่า
และหมอกควันในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควันตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท.

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

70

สามารถลดการเกิดไฟป่าและ
การเผาป่า รวมท้ังลดปัญหา
หมอกควันในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
ได้ร้อยละ 70

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการป้องกันและบรรเทาทุกข์
จากอุทกภัย ม.1-ม.7

เพ่ือด าเนินการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทักภัย

ตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท.

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

70

สามารถป้องกันการเกิดอุทกภัย
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ได้ร้อยละ 70

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน 
จังหวัดน่าน

1.เพ่ือการสนับสนุนภารกิจด้านการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่า
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน
สาธารณภัย

ขอรับการอุดหนุน
งบประมาณส าหรับการ

ป้องกันและควบคุมไฟป่า

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

สามารถป้องกันและควบคุมไฟป่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 4 โครงการ - - 153,700 153,700 153,700 153,700 153,700 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

           3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     5.3 กลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดินฯ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน ร่วมใจปิดไฟฟ้า ม.1-ม.7

เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรมร่วมใจปิดไฟฟ้า
ท่ัวท้ังพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

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

สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ร้อยละ 50

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงาน
ให้ชุมชน/เยาวชนต าบลเมืองลี

เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ในการใช้พลังงาน
ให้กับประชาชนและเยาวชนต าบล
เมืองลี

จัดฝึกอบรมเก่ียวกับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้

ในการใช้พลังงาน

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

ประชาชนและเยาวชน ต าบล
เมืองลี ได้มีองค์ความรู้ในการ
ใช้พลังงาน และได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมประหยัดพลังงาน

ส านักปลัด
 อบต.เมืองลี

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

เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้ให้ประชาชน
ต าบลเมืองลี เก่ียวกับการใช้พลังงาน
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลังงาน
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การประหยัดพลังงาน

ให้ประชาชนต าบลเมืองลี

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

ประชาชนต าบลเมืองลี มีความรู้
ในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการปลูกจิตส านึกกับเยาวชน
ด้านพลังงาน ม.1-ม.7

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการประหยัด
พลังงานให้กับเด็กและเยาวชน
ต าบลเมืองลี

จัดกิจกรรม/การฝึกอบรม
ปลูกฝังจิตส านึกในการ
ประหยัดพลังงานให้กับ
เยาวชนต าบลเมืองลี

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

เด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี 
มีจิตส านึกในการประหยัด
พลังงานมากข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 4 โครงการ - - 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
     5.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด
           7.แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการงานรัฐพิธีเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน
อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

เพ่ืออุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน
ในการจัดงานรัฐพิธีเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

อุดหนุนเงินงบประมาณ
เก่ียวกับงานรัฐพิธีให้กับ
ท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ตามจ านวน
กิจกรรม

สามารถจัดงานรัฐพิธีได้อย่าง
สมพระเกียรติเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือ-จัดจ้างของหน่วยการบริหารส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอนาหม่ืนและศูนย์ประสานฯ

เพ่ือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.ระดับอ าเภอ

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

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
ได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในท างาน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ
นาหม่ืน จังหวัดน่าน

เพ่ืออุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทะนุงในการด าเนิน
โครงการตามอ านาจหน้าท่ีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง)

อุดหนุนเงินงบประมาณให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนา

ทะนุงเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(สถานท่ีกลาง)

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

สามารถช่วยเหลือประชาชน
และอ านวยความสะดวกและ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ี
ส าคัญให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอ าเภอ
นาหม่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
ตามแนวทางโครงการหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
สูงแบบโครงการหลวงน้ าแขว่ง 
ต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

1.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของโครงการหลวงน้ าแขว่ง
2.เพ่ือการส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้กับโครงการหลวงน้ าแขว่ง

ในการด าเนินการ
ด้านการส่งเสริมการเกษตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการเกษตร
ตามวัตถุประสงค์
การด าเนินงานของ
โครงการหลวงน้ าแขว่ง

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

          2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
     6.1 กลยุทธ์สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

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

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณส าหรับ
การขุดบ่อพวง

1.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ
โครงการหลวงน้ าแขว่ง
2.เพ่ือส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดสรรและสนับสนุนเงิน
งบประมาณให้โครงการหลวง

น้ าแขว่ง ส าหรับการ
ขุดบ่อพวง

56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการเกษตร
และการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร ตามวัตถุประสงค์
การด าเนินงานของโครงการ
หลวงน้ าแขว่ง

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

6 โครงการสนับสนุนถังพักน ้าขนาดเล็ก 1.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ
โครงการหลวงน้ าแขว่ง
2.เพ่ือส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

จัดสรรและสนับสนุนเงิน
งบประมาณให้โครงการหลวง
น้ าแขว่ง ส าหรับการจัดหา

ถังพักน้ าขนาดเล็ก

245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการเกษตร
และการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร ตามวัตถุประสงค์
การด าเนินงานของโครงการ
หลวงน้ าแขว่ง

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

7 โครงการสนับสนุนระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.เพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน

สนับสนุนระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับ

โครงการหลวงน้ าแขว่ง

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ปริมาณ
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมการเกษตร
และการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ตามวัตถุประสงค์
การด าเนินงานของโครงการ
หลวงน้ าแขว่ง

กองช่าง
 อบต.เมืองลี

โครงการหลวง
น้ าแขว่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
     6.1 กลยุทธ์สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
          2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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8 โครงการจัดงานประจ าปีและของดีเมืองน่าน 
อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน

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

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน
ตามจ านวนท่ีก าหนด

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

ท่ีว่าการอ าเภอนาหม่ืน
สามารถจัดงานประจ าปีและ
ของดีเมืองน่านได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ เกิดการส่งเสริม
รายได้ การค้าขายสินค้าอันมี
แหล่งสินค้าจากอ าเภอนาหม่ืน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี
และท่ีว่าการ

อ าเภอนาหม่ืน

9 โครงการสนับสนุนการด าเนินการของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงน ้าแขว่ง

เพ่ืออุดหนุนการด าเนินการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงน้ าแขว่ง

อุดหนุนงบประมาณหรือ
สนับสนุนการด าเนินการ

ของโครงการหลวงน้ าแขว่ง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ีก าหนด โครงการหลวงน้ าแขว่งสามารถ
จัดโครงการ/กิจกรรมตามท่ี
ก าหนด

อบต.เมืองลี
โครงการหลวง

น้ าแขว่ง

10 โครงการสนับสนุนโครงการปิดทองหลังพระ 
สืบสานพระราชด าริบ้านน ้าอูน

เพ่ืออุดหนุนการด าเนินการของ
โครงการปิดทองหลังพระ
บ้านน้ าอูน

อุดหนุนงบประมาณหรือ
สนับสนุนการด าเนินการ

ของโครงการปิดทองหลังพระ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามท่ีก าหนด โครงการปิดทองหลังพระ
สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามท่ีก าหนด

อบต.เมืองลี
โครงการปิดทอง

หลังพระ

รวม 10 โครงการ - - 1,339,000 1,339,000 1,339,000 1,339,000 1,339,000 - - -

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
     6.1 กลยุทธ์สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
          2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แบบ ผ.02
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 ๒๕66
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 ๒๕67
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1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ อปพร.
ในการปฏิบัติหน้าท่ี

จัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
โครงการฯ

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

อปพร.มีความรู้และความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์และวันข้ึนปีใหม่

จัดต้ังจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง มีด่านเฝ้าระวังอุบัติเหตุ
และช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
และวันข้ึนปีใหม่

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ตามปริมาณ
ภัยพิบัติ
ท่ีเกิด

สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านข้ันพ้ืนฐาน
ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน จ.น่าน

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของลูกเสือชาวบ้าน
2.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

จัดฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน

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

ลูกเสือชาวบ้านมีองค์ความรู้
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติฯ
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
     6.2 กลยุทธ์สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
          3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 1.เพ่ือจัดการฝึกอบรมตามแนว
นโยบายกระทรวงมหาดไทยและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
2.เพ่ือฝึกอบรมให้กับชุดปฏิบัติการ
จิตอาสากู้ภัยพิบัติให้มีการพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสากู้ภัยพิบัติ 
จ านวน 55 คน 
หลักสูตร 3 วัน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 อย่างน้อย 
1 คร้ัง

1.สามารถป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมถึงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ีกู้ภัยพิบัติตาม
หลักสูตรอบรม

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

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

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงาน
ป้องกันภัยมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

7 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า (อส.ปฟ.)

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

จัดการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรป้องกันไฟป่า

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

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
มีองค์ความรู้และความพร้อม
ในการป้องกันไฟป่ามากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 7 โครงการ - - 775,000 775,000 775,000 775,000 775,000 - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติฯ
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
     6.2 กลยุทธ์สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
          3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร
2.เพ่ือจัดวางแผนการจัดเก็บภาษี

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

ช่วยท าให้การจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กองคลัง
อบต.เมืองลี

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลมาพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

อบต.เมืองลี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง อบต.เมืองลีได้มีการบริหาร
จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.เมืองลี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง การให้บริการประชาชน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการเพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือส่งเสริมการปกป้องสถาบัน
อันส าคัญของชาติให้กับ อบต.เมืองลี
และประชาชนต าบลเมืองลี

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

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

5 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 5 โครงการ - - 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 - - -

            2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
     6.3 กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

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

จัดกิจกรรม ต าบลสัญจร 
ท้ัง 7 หมู่บ้าน

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

อบต.เมืองลี

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน

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

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน

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

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความรู้ ความสามารถ
ในการท างาน
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและ
แผนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

1.เพ่ือใช้แผนเป็นกรอบและแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณ
2.เพ่ือให้แผนเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ แผนปฏิบัติการจิต

อาสา วปร.904 แผน
ด าเนินงานและแผนอ่ืนๆ

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

อบต.เมืองลี มีแผนพัฒนา
และแผนอ่ืนๆ ส าหรับเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ 
การพัฒนา การก าหนด
แนวทางจัดท างบประมาณฯ 
และการให้บริการประชาชน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และประชาธิปไตย เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสุจริต

1.เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และประชาธิปไตย 
2.เพ่ือการป้องเสริมสร้างวัฒนธรรม
ในการต่อต้านการทุจริตในต าบล
เมืองลี

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และประชาธิปไตยให้กับ

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

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตามจ านวน
กิจกรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ตระหนักในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลีมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

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

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

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

     6.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร
          2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

5 โครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์ เพ่ือจัดให้มีการประชาคม
ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ

ประชาชนต าบลเมืองลี
และองค์กรภาคีเครือข่าย

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

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

6 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพ่ือจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน

จัดการเลือกต้ัง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ตามท่ี

กฎหมายก าหนด

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

มีผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ินท่ีเข้ามาบริหารและ
พัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

7 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานคลัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้ข้าราชการ พนักงาน 
และเจ้าหน้าท่ีกองคลัง

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

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ 
พนักงาน 
และเจ้าหน้าท่ีกองคลัง

กองคลัง
อบต.เมืองลี

8 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับผังเมือง เพ่ืออบรมเพ่ิมองค์ความรู้ด้านผังเมือง
ให้กับข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีกองช่าง อบต.เมืองลี

อบรมข้าราชการพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีกองช่าง 

อบต.เมืองลี

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

ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีกองช่าง 
อบต.เมืองลี มีองค์ความรู้
เก่ียวกับผังเมืองมากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

9 โครงการประชาสัมพันธ์ อบต.เคล่ือนท่ี 
ให้ความรู้เก่ียวกับการเสียภาษี

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเสียภาษี

อบรมหรือให้ความรู้
แก่ประชาชนต าบลเมืองลี

เก่ียวกับการเสียภาษี

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

ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การเสียภาษี

กองคลัง
อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
     6.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร
          2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด
 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

10 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต.เมืองลี ท่ีได้ด าเนินงานใน
ห้วงปีงบประมาณ

การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ 
ของอบต.เมืองลี

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

ประชาชนต าบลเมืองลี
ได้รับทราบถึงโครงการ/
กิจกรรมท่ี อบต.เมืองลี 
ท่ีได้ด าเนินงานในห้วงปี
งบประมาณ

อบต.เมืองลี

11 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ

เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านงานการเงิน การบัญชี
และงานพัสดุของคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี

 และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

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

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความรู้ความสามารถในด้าน
การเงิน การบัญชี และงาน
พัสดุให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

12 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี 1.เพ่ือให้เกิดการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเก่ียวกับการส ารวจภาษี
2.เพ่ือให้พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีของ
กองคลังมีความรู้ความสามารถ
เก่ียวกับการส ารวจภาษีมากย่ิงข้ึน

พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีของ
กองคลังเข้าร่วมรับการ

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกับการส ารวจภาษี

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

ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีของกองคลังมีความรู้
ความสามารถเก่ียวกับ
การส ารวจภาษีมากย่ิงข้ึน

กองคลัง
อบต.เมืองลี

13 โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

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 
มีความรู้ด้านกฎหมาย/
ระเบียบท่ีช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

รวม 13 โครงการ - - 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 - - -

          2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สุขภาพดี สร้างสรรค์โอกาสและสังคมท่ีร่มเย็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
     6.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566 แบบ ผ.02แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการแก้ไขปัญหาเร่ืองเอกสารสิทธิ
ในท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย

1.เพ่ือให้ประชาชนต าบลเมืองลี
มีสิทธิในท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.เพ่ือป้องกันการลุกล้ าพ้ืนท่ีป่า
โดยผิดกฎหมาย

ด าเนินการประชุมหารือ
รวบรวมข้อมูล และน าส่ง

ข้อมูลเพ่ือผลักดันให้ได้มาซ่ึง
เอกสารสิทธิในท่ีดินท ากิน

และท่ีอยู่อาศัย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตามปริมาณ
พ้ืนท่ี

ท่ีย่ืนขอ
เอกสาร

ท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนต าบลเมืองลี
ได้รับเอกสารสิทธิ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และป้องกันการลุกล้ า
พ้ืนท่ีป่า

ส านักปลัดและ
กองช่าง

2 โครงการจัดท าแผนท่ีแนวเขต
ต าบลเมืองลี

1.เพ่ือด าเนินการจัดท า
แนวเขตพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
2.เพ่ือจัดท าแผนท่ี และพิกัด
ทางยุทธศาสตร์ของต าบลเมืองลี

1.ลงพ้ืนท่ีส ารวจ
2.บันทึกจัดท าข้อมูล

ท่ีจ าเป็น
3.จัดท าแผนท่ี พิกัด และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง สามารถจัดท าแผนท่ี
แนวเขตต าบลเมืองลี
ได้อย่างชัดเจน

ส านักปลัดและ
กองช่าง

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า

           11.แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

     7.2 กลยุทธ์สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนท่ีท าการเกษตร พ้ืนท่ีอยู่อาศัย การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติฯ
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายเป็นทะเลทราย หยุดความเส่ือมโทรมของท่ีดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีต้นน้ า

แบบ ผ.02



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

3 โครงการจัดท าแนวเขตพ้ืนท่ีป่า
เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีท ากิน 
(แผนท่ีรายแปลง) ม.1-ม.7

เพ่ือก าหนดแนวเขตพ้ืนท่ีป่า
และแนวเขตพ้ืนท่ีท ากินท่ี
แน่นอนป้องกันการลุกล้าพ้ืนท่ีป่า

แนวเขตป่าและท่ีดิน
ท ากินของประชาชน

7 หมู่บ้าน 
ต าบลเมืองลี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 7 หมู่บ้าน ประชาชนต าบลเมืองลี
มีสิทธิในพ้ืนท่ีดินท ากิน
และมีการแบ่งเขตป่า
อย่างชัดเจน

ส านักปลัดและ
กองช่าง

4 โครงการจัดท าขอบเขตท่ีดินราย
แปลงและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีตาม
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ม.1-ม.7

1.เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพ่ือวางแนวทางการใช้ประโยชน์
จากท่ีดิน

ส ารวจและจัดท า
เขตท่ีดินรายแปลง
จ านวน 7 หมู่บ้าน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 7 หมู่บ้าน ท่ีดินท่ีได้รับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการก าหนดเขตท่ีดิน
รายแปลงอย่างชัดเจน

ส านักปลัดและ
กองช่าง

5 โครงการรณรงค์ปลูกป่าชาวบ้านเพ่ือ
ก าหนดแนวเขตพ้ืนท่ีท ากิน 
ม.1-ม.7

1.เพ่ือก าหนดแนวเขตป่าชาวบ้าน
อันเป็นพ้ืนท่ีท ากินท่ีแน่นอน
2.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในต าบลเมืองลี

ปลูกป่าชาวบ้านปีละ
10 ไร่ จ านวน 

7 หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 7 หมู่บ้าน ประชาชนต าบลเมืองลี
ให้ความส าคัญในการ
ปลูกป่าชาวบ้านและ
สามารถใช้ป่าชาวบ้าน
เป็นท่ีดินท ากิน

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น ้า ป่า

1.เพ่ืออนุรักษ์รักษาป่าพ้ืนท่ีต้นน ้า
2.เพ่ือดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

พ้ืนท่ีป่าชุมชน
ต าบลเมืองลี

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 7 หมู่บ้าน ส่ิงแวดล้อมและป่าไม้ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาให้
ดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัด 

รวม 6 โครงการ - -  670,000  670,000  670,000  670,000  670,000 - - -

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติฯ
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อสู้การกลายเป็นทะเลทราย หยุดความเส่ือมโทรมของท่ีดินฯ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สุขธรรมชาติสีเขียว และสร้างสรรค์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนท่ีต้นน้ า
     7.2 กลยุทธ์สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนท่ีท าการเกษตร พ้ืนท่ีอยู่อาศัย การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า
           11.แผนงานการเกษตร

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)

36 22,920,000 36 22,920,000 36 22,920,000 36 22,920,000 36 22,920,000 180 114,600,000

36 22,920,000 36 22,920,000 36 22,920,000 36 22,920,000 36 22,920,000 180 114,600,000

42 33,050,000 42 33,050,000 42 33,050,000 42 33,050,000 42 33,050,000 210 165,250,000

42 33,050,000 42 33,050,000 42 33,050,000 42 33,050,000 42 33,050,000 210 165,250,000

49 46,900,000 49 46,900,000 49 46,900,000 49 46,900,000 49 46,900,000 245 234,500,000

49 46,900,000 49 46,900,000 49 46,900,000 49 46,900,000 49 46,900,000 245 234,500,000

48 70,950,000 48 70,950,000 48 70,950,000 48 70,950,000 48 70,950,000 240 354,750,000

48 70,950,000 48 70,950,000 48 70,950,000 48 70,950,000 48 70,950,000 240 354,750,000

36 34,250,000 36 34,250,000 36 34,250,000 36 34,250,000 36 34,250,000 180 171,250,000

36 34,250,000 36 34,250,000 36 34,250,000 36 34,250,000 36 34,250,000 180 171,250,000

29 19,350,000 29 19,350,000 29 19,350,000 29 19,350,000 29 19,350,000 145 96,750,000

29 19,350,000 29 19,350,000 29 19,350,000 29 19,350,000 29 19,350,000 145 96,750,000

51 29,450,000 51 29,450,000 51 29,450,000 51 29,450,000 51 29,450,000 255 147,250,000

51 29,450,000 51 29,450,000 51 29,450,000 51 29,450,000 51 29,450,000 255 147,250,000
291 256,870,000 291 256,870,000 291 256,870,000 291 256,870,000 291 256,870,000 1455 1,284,350,000รวมท้ังส้ิน

หมู่ท่ี 5 บ้านวังน ้าเย็น

หมู่ท่ี 6 บ้านน ้าแขว่ง

หมู่ท่ี 7 บ้านนาม่วง

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หมู่ท่ี 1 บ้านน ้าอูน 

หมู่ท่ี 2 บ้านป่าซาง

หมู่ท่ี 3 บ้านนาหมอ

หมู่ท่ี 4 บ้านนาคา

รวม

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

 

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

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน จังหวัดน่ำน

แบบ ผ.01/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
ทางแยกน ้าตกนางกวัก หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5
บริเวณน้ าตกนางกวัก

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

5 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร
และการท่องเท่ียว หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต าบลเมืองลี

ปรับปรุงถนนบ้านวังน้ าเย็น
หมู่ท่ี 5

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

6 โครงการปรับปรุงถนนขนพืชผลการเกษตร
ห้วยก าแพ้ง-ผาแม้ว หมู่ท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

บริเวณก าแพ้ง-ผาแม้ว

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
ท าการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

7 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี 7 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างสะพาน บ้านนาม่วง
หมู่ท่ี 7

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

8 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

9 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน ้าอูน หมู่ท่ี 1 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าอูน
หมู่ท่ี 1

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

10 โครงการก่อสร้างถนน หมู่ท่ี 7 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

11 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน ้าลี หมู่ท่ี 5 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าลี
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

12 โครงการก่อสร้างถนน หมู่ท่ี 6 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน
บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าห้วยขุมต่อ หมู่ท่ี
 6

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6

บริเวณห้วยขุมต่อ

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

14 โครงการก่อสร้างถนนบริเวณ 
(หอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

15 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน
บริเวณบ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

16 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
สะพานนาคาถึงนายอน หมู่ท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4
บริเวณสะพานนาคา

ถึงนายอน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

17 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร บ้านน้ าแขว่ง

หมู่ท่ี 6

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

18 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยขุมต่อ 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ห้วยขุมต่อ หมู่ท่ี 6

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

19 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน ้า 
หมู่ท่ี 4 

1.เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบลเมืองลี

ปรับปรุงถนนทางเข้า
อ่างเก็บน ้าบ้านนาคา 

หมู่ท่ี 4

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร
รวมท้ังการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

20 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยต้นกอก 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ห้วยต้นกอก หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

21 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยม่วงด า 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ห้วยม่วงด า หมู่ท่ี 5

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ก่อสร้างถนน
เข้าส านักสงฆ์ หมู่ 6

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิดถนน
เส้นหลัก หมู่ 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิดถนนเส้นหลัก หมู่ 2

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

24 โครงการขยายถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ขยายถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

25 โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านต้นผ้ึง 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือซ่อมแซมให้ถนนมีความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร
เดินทาง

ซ่อมแซมถนนทางเข้า
บ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนเส้นหลัก
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

รางระบายน ้าถนนเส้นหลัก
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

27 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมปากทางเข้า
ห้วยต้นกอก หมู่ 3

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ปากทางเข้าห้วยต้นกอก 

หมู่ 3

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

28 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมทางไป
บ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ทางไปบ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ล าน ้าลี หมู่ท่ี 5

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และจัดวางการไหลของน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

30 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร

บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการท าการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

31 โครงการก่อสร้างถนน ม.5 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

โครงการก่อสร้างถนน ม.5 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

32 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

โครงการปรับปรุงถนนเข้า
พ้ืนท่ีการเกษตร 

บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการท าการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

33 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร ม.7 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร
 ม.7

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการท าการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

34 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว ม.5 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการท่องเท่ียว

ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว ม.5

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

35 โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน
ท้ังระบบ หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน
ท้ังระบบ หมู่ท่ี 3

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

สามารถซ่อมแซมระบบประปา
ให้มีการจ่ายน้ าได้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

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

ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) 
หมู่ท่ี 1

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

37 โครงการขยายระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ขยายระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

38 โครงการก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน ้าด่ืม
เพ่ืออุปโภค บริโภคท่ีสะอาด หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีระบบการผลิตน้ าด่ืม
ท่ีสะอาดให้กับประชาชน

ก่อสร้างระบบผลิต
และจ่ายน ้าด่ืม

เพ่ืออุปโภค บริโภคท่ีสะอาด
 หมู่ท่ี 3

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

39 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
 หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5)
 หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

42 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างระบบประปา 
หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
 หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ซ่อมแซมระบบ
ประปาบาดาล หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

45 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 6

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

46 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าบ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างถังเก็บน ้า
บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ซ่อมแซมถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5)
 หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

48 โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล 
หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) 
หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

50 โครงการก่อสร้างถังเก็บพักน ้าบาดาล 
พร้อมขุดเจาะบ่อน ้าดิบใหม่ บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างถังเก็บพักน ้าบาดาล 
พร้อมขุดเจาะบ่อน ้าดิบใหม่

 บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

51 โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน
 หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

52 โครงการก่อสร้างถังพักน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างถังพักน ้า หมู่ท่ี 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ซ่อมแซมระบบน ้าบ่อบาดาล
 หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

54 โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน
 หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

55 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบ้านนาคา หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ า
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้า
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

56 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 
1.ห้วยหมาก 2.อ่างห้วยมะแขว่น หมู่ท่ี 1

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

ปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 
1.ห้วยหมาก 

2.อ่างห้วยมะแขว่น 
หมู่ท่ี 1

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าทวาย 
หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

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

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยข้ีหมู
 หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

59 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยต้นต้อง หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ห้วยต้นต้อง หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยน่าน
 หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก
 หมู่ท่ี 6

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

62 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าพ้ืนท่ีแก้มลิง 
ห้วยน ้าทวาย หมู่ท่ี 3

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

พัฒนาแหล่งน ้าพ้ืนท่ีแก้มลิง 
ห้วยน ้าทวาย หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

63 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยบ้ังกลาง 
หมู่ท่ี 2

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ห้วยบ้ังกลาง หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยแก้ว
 หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

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

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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66 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยรากไม้
เช่ือมต่อห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4 

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ห้วยรากไม้เช่ือมต่อ

ห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าล าน ้าลี 
หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

68 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก 
ห้วยจ าเต๋ย หมู่ท่ี 4

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก 
ห้วยจ าเต๋ย หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

69 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี 4 เพ่ือซ่อมแซมให้อ่างเก็บน้ ามีสภาพ
ดีพร้อมใช้งานส าหรับการเก็บกักน้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า
หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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 ๒๕66
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70 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยทวาย หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
กักน้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี 
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ห้วยจวัก หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าล าน ้าลี 
หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

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

ปรับปรุงสระห้วยมะกอก 
หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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74 โครงการซ่อมแซมระบบประปาสายบ้านต้นผ้ึง 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือการซ่อมแซมระบบประปา
ให้กับประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปา
สายบ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

75 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

76 โครงการก่อสร้างถังพักน ้าบริเวณน ้าตกวังเขียว 
ม.1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค 
ในสถานท่ีท่องเท่ียว

ก่อสร้างถังพักน ้าบริเวณน ้า
ตกวังเขียว ม.1

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
ของประชาชนและนักท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

77 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือให้มีซุ้มประตูหมู่บ้าน
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
การปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน

ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

สามารถเพ่ิมความสวยงามให้กับ
ภูมิทัศน์ของชุมชนหมู่บ้าน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

78 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
(ม่อนคือ/ห้วยกระทิง) หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือจัดให้มีสวนสาธารณะส าหรับ
ประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
การพักผ่อนย่อนใจ

ก่อสร้างสวนสาธารณะ 
(ม่อนคือ/ห้วยกระทิง) 

หมู่ท่ี 4

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดให้มีสวนสาธารณะ
เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนย่อนใจ
และการออกก าลังกายของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

79 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน หมู่ 5 เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของประชาชน

ก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน 
หมู่ 5

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

มีสถานท่ีส าหรับการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

80 โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและให้มี
สถานท่ีส าหรับการประกอบกิจกรรม
ของชุมชน/หมู่บ้าน

ปรับปรุงหอประชุม
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

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

สามารถส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินกิจกรรม การประชุม
ของชุมชน หมู่บ้านได้มากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

81 โครงการขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน ม.2

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

ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.2

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ในการเดินทาง
ตอนกลางคืนมากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

82 โครงการก่อสร้างถังพักน ้าและระบบส่งน ้า
เพ่ือการเกษตร ม.5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างถังพักน ้า
และระบบส่งน ้า

เพ่ือการเกษตร ม.5

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

83 โครงการก่อสร้างถังพักน ้าห้วยข้ีหมูและ
ห้วยบ้ังกลาง ม.2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างถังพักน ้า
ห้วยข้ีหมูและ

ห้วยบ้ังกลาง ม.2

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

84 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยจะวัก
พร้อมถังเก็บน ้าและระบบส่งน ้าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค ม.3

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

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยจะวัก
พร้อมถังเก็บน ้าและระบบ

ส่งน ้าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค ม.3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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85 โครงการขุดบ่อบาดาลก่อสร้างถังเก็บน ้าและ
ระบบจ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค
บ้านนาม่วง ม.7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

ขุดบ่อบาดาลก่อสร้างถังเก็บ
น ้าและระบบจ่ายน ้า

บ้านนาม่วง ม.7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

86 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้า หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้า 
หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

87 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ของหมู่บ้าน ม.2

เพ่ือให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมและการประชุม
ของชุมชน/หมู่บ้าน

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ของหมู่บ้าน ม.2

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

ประชาชนสามารถจัดกิจกรรม
หรือจัดการประชุมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

88 โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
ม.3

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่าย
กระแสไฟฟ้าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ปรับปรุงระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า ม.3

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

สามารถขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ในการเดินทาง
ตอนกลางคืนมากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

89 โครงการปรับปรุงการจ่ายกระแสไฟฟ้าในชุมชน 
ม.6

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่าย
กระแสไฟฟ้าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ปรับปรุงการจ่าย
กระแสไฟฟ้าในชุมชน 

ม.6

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

สามารถขยายไฟฟ้าส่องสว่าง
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ในการเดินทาง
ตอนกลางคืนมากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าถนนสายหลัก 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้า
ถนนสายหลัก หมู่ท่ี 6

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

92 โครงการก่อสร้างถนน หมู่ท่ี 3 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

93 โครงการก่อสร้างถนน ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

94 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าบ้านต้นผ้ึง 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้า
บ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

95 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าบ้านน ้าอูน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

96 โครงการก่อสร้างถนนเข้าป่าสุสานบ้านน ้าอูน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
2.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

ก่อสร้างถนนเข้าป่าสุสาน
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

กองช่าง
อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
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 ๒๕67
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97 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการท าการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร 

บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

98 โครงการขยายถนนสายหลัก หมู่ท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ขยายถนนสายหลัก หมู่ท่ี 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

99 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการท าการเกษตร

ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรบ้านนาม่วง 

หมู่ท่ี 7

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

100 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พระธาตุเมืองลี
ศรีน ้าอูนบ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
2.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

ก่อสร้างถนนเข้าสู่
พระธาตุเมืองลี

ศรีน ้าอูนบ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

กองช่าง
อบต.เมืองลี

101 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
และส่งเสริมการออกก าลังกาย บ้านนาคา 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
การท่องเท่ียว และการเกษตร

ปรับปรุงถนนเพ่ือขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 
เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว

และส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน
และการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

102 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าบ้านนาคาและ
บ้านนาโป่ง หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้า
บ้านนาคาและบ้านนาโป่ง 

หมู่ท่ี 4

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
และท่ีอยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

103 โครงการก่อสร้างถนน บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) 
หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

105 โครงการจัดซ้ือระบบสูบน ้าและระบบจ่ายน ้า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

จัดซ้ือระบบสูบน ้าและ
ระบบจ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภค

 บริโภค หมู่ท่ี 1

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

106 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก
 หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

107 โครงการปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

ปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

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

สามารถอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา
ให้กับประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

108 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและระบบจ่ายน ้า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

ก่อสร้างระบบสูบน ้าและ
ระบบจ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภค
 บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

109 โครงการขุดบ่อน ้าต้ืนเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดบ่อน ้าต้ืนเพ่ือการอุปโภค
 บริโภคและการเกษตร 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

110 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 7 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
และพ้ืนท่ีทางการเกษตรของ
ประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้า
ล าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 7

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีท าการเกษตรและพ้ืนท่ี
อยู่อาศัยของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

111 โครงการขุดบ่อน ้าต้ืนส าหรับการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดบ่อน ้าต้ืนส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 

และการเกษตร 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

112 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้าล าน ้าแขว่ง 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้า
ล าน ้าแขว่ง 

บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

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

ขุดบ่อน ้าต้ืน 
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

114 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

115 โครงการวางท่อส่งน ้าจากหน่วยจัดการ
ต้นน ้าเมืองลี บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

วางท่อส่งน ้าจาก
หน่วยจัดการต้นน ้าเมืองลี 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

116 โครงการปรับปรุงท่อส่งน ้าประปาภายในหมู่บ้าน
 บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงท่อส่งน ้าประปา
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคา 

หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

117 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมวางท่อสูบน ้า 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม

วางท่อสูบน ้า 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

118 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า
อ่างห้วยทรายขาวบ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้าและ
ระบบส่งน ้าอ่างห้วย

ทรายขาวบ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

119 โครงการขุดบ่อน ้าต้ืนเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดบ่อน ้าต้ืนเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

120 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาของประชาชน

ก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

สามารถอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

121 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านวังน ้าเย็น 

หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

122 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 

บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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ข.
ค.
ง.
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ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)
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(บาท)

 ๒๕69
(บาท)
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(บาท)

(KPI)

123 โครงการจัดท าแก้มลิงและวางกล่องเกเบ้ียนบ้าน
วังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

จัดท าแก้มลิงและวางกล่อง
เกเบ้ียนบ้านวังน ้าเย็น 

หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

124 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้านนาม่วง 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้าน
นาม่วง หมู่ท่ี 7

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
รวมท้ังความปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

125 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยม่วงค า 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ห้วยม่วงค า 

บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
รวมท้ังความปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

126 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังน ้าเย็น 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ขุดบ่อท้ิงขยะ 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

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

มีแนวทางในการก าจัดขยะ
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

128 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 6

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

129 โครงการวางท่อและขยายถนนภายในหมู่บ้าน
นาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

วางท่อและขยายถนน
ภายในหมู่บ้านนาหมอ 

หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

130 โครงการขยายไหล่ทางถนนบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ขยายไหล่ทางถนน
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

131 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน ้า 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน ้า 

บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

132 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 1

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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 ๒๕66
(บาท)
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133 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าประปาภูเขา 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงระบบส่งน ้า
ประปาภูเขา หมู่ท่ี 1

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค และบริโภค 
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

134 โครงการขุดรอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดรอกรางระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

135 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี 1 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

136 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบาย
น ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

137 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 1 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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138 โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน 
ภายในหมู่บ้านป่าซาง 

หมู่ท่ี 2

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

139 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

140 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

141 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

142 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

143 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 2 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

144 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเข้าสู่
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เข้าพ้ืนท่ีฌาปนสถาน
2.เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเข้าสู่
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 2

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

การขยายเขตไฟฟ้าช่วย
สนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

145 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

146 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

147 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้า
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้า
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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 ๒๕66
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148 โครงการก่อสร้างราวกันตกภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางของประชาชน

ก่อสร้างราวกันตก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

149 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น/ฝายชะลอน ้า
บริเวณห้วยต้นตอง หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายน ้าล้น
/ฝายชะลอน ้าบริเวณ
ห้วยต้นตอง หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

150 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ก่อสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

151 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

152 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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153 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

154 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 3 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

155 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

156 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

157 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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158 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

159 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

160 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 4 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

161 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้าฝน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 

จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง
ถังเก็บน ้าฝน 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

162 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขาว 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกอ่างเก็บน ้า
ห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

163 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
 หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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164 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังถังเก็บน ้า
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 

จัดซ้ือและติดต้ังถังเก็บน ้า
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค และบริโภค 
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

165 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

166 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

167 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

168 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือเพ่ิมการป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

169 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

170 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

171 โครงการก่อสร้างสะพานใต้น ้า บ้านวังน ้าเย็น 
หมู่ท่ี 5

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

ก่อสร้างสะพานใต้น ้า 
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5

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

สามารถกักเก็บน้ าให้มีปริมาณ
น้ าท่ีเพียงพอส าหรับการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

172 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้า 
ทุ่งปู่ตาถึงฝายปู่แดง หมู่ท่ี 6

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
ท าการเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้า 
ทุ่งปู่ตาถึงฝายปู่แดง หมู่ท่ี 6

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
ท าการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

173 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

174 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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 ๒๕66
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 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

175 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า หมู่ท่ี 6 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

176 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือเพ่ิมการป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

177 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

178 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

179 โครงการขุดบ่อก าจัดขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เพ่ือการก าจัดขยะในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลีอย่างมีประสิทธิภาพ

ขุดบ่อก าจัดขยะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

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

สามารถก าจัดขยะในพ้ืนท่ีต าบล
เมืองลีอย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง
อบต.เมืองลี

180 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 7

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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181 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้าบ้านนาม่วง 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังเก็บน ้า
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

182 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

183 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

184 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมถังเก็บน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

185 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือเพ่ิมการป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

186 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ซ่อมแซมรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

187 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขุดลอกรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

188 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณ
หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของประชาชน

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 7

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

สามารถส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

189 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังถังเก็บน ้าบริเวณ
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค ในพ้ืนท่ี
ฌาปนสถานของประชาชน

จัดซ้ือและติดต้ังถังเก็บน ้า
บริเวณฌาปนสถาน หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค ในพ้ืนท่ี
ฌาปนสถานของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

190 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน ้า
และไหล่ทางแบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน ้า

และไหล่ทางแบบตัวยูพร้อม
วางเรียงหินในกล่อง

ลวดตาข่าย บ้านนาม่วง 
หมู่ท่ี 7

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

191 โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมรางระบายน ้า
และไหล่ทางแบบตัวยู บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริม
รางระบายน ้า

และไหล่ทางแบบตัวยู 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)
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(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

192 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านวังน้ าเย็น 
หมู่ท่ี 5

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

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5

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

สามารถเก็บกักและการชะลอน้ า
ท าให้มีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

193 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายหลัก
หน้าหอประชุมหมู่บ้าน (ห้วยหมาก) หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ถนนสายหลักหน้า
หอประชุมหมู่บ้าน 
(ห้วยหมาก) หมู่ท่ี 1

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

194 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าลุ่มวัดห่าง 
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
และศาสนสถานของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน้ า
ลุ่มวัดห่างบ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและศาสนสถาน
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

195 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

196 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีทางการศึกษา
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

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

สามารถปรับปรุงสถานท่ี
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลีให้มีสภาพพร้อม
ส าหรับด าเนินการเรียนการสอน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

197 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าห้วยบ้ังกลาง 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ห้วยบ้ังกลาง หมู่ท่ี 2

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ท าให้ป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

198 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้า หมู่ท่ี 1 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
และพ้ืนท่ีท าการเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้า หมู่ท่ี 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ี
ท าการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

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

ก่อสร้างเสริมฝายล าน ้าลี
พร้อมท่อส่งน ้า จ านวน 2 

จุด หมู่ท่ี 4

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

สามารถเพ่ิมปริมาณการเก็บกัก
และการชะลอน้ าเพ่ือให้มี
ปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ขุดลอกล าห้วยลากไม้ 
(แก้มลิง) หมู่ท่ี 4

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

201 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าทุ่งนาดง หมู่ท่ี 6 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
และพ้ืนท่ีท าการเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้าทุ่งนาดง 
หมู่ท่ี 6

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีท า
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

202 โครงการซ่อมแซมฝายนาหมอ หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมฝายนาหมอ 
หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
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ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)
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(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

203 โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

204 โครงการขุดลอกล าเหมืองนาตาล หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองนาตาล 
หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ขุดลอกล าน ้าอูน (แก้มลิง) 
หมู่ท่ี 1

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

206 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

207 โครงการขุดลอกน ้าตกและล าน ้าสาขา 
(น ้าตกวังพระง่าง) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค การเกษตร
และการท่องเท่ียว

ขุดลอกน ้าตกและล าน ้า
สาขา 

(น ้าตกวังพระง่าง) หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค การเกษตร
และการท่องเท่ียว

กองช่าง
อบต.เมืองลี

208 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง ม.4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง ม.4 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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209 โครงการก่อสร้างส่ิงป้องกันน ้ากัดเซาะพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างส่ิงป้องกันน ้ากัด
เซาะพ้ืนท่ี

ทางการเกษตร หมู่ท่ี 2

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

210 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าน ้าลี หมู่ท่ี 5 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าน ้าลี 
หมู่ท่ี 5

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง 
1.ต้นน ้า 2.น ้าแขว่งกลาง 

หมู่ท่ี 6

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

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

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
หมู่ท่ี 3

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทางและการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

213 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองหล่ายหน้า 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง
หล่ายหน้า หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

214 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมืองทุ่งน่าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง
ทุ่งน่าน หมู่ท่ี 7

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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215 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

216 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

217 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้า บ้านน ้าแขว่ง 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้า 
บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

218 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายป่าไผ่ 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายป่าไผ่ 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

219 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้านามะกอก หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้า
นามะกอก หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

220 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้า หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้า หมู่ท่ี 1 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
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221 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างดาดล าเหมือง หมู่ท่ี
 7

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

222 โครงการซ่อมแซมฝายก้ันน ้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมฝายก้ันน ้า หมู่ท่ี 3 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

223 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตรนาสาบน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร
นาสาบน หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

224 โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งน่าน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมฝายทุ่งน่าน หมู่ท่ี 7 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

225 โครงการก่อสร้างฝายนามะกอก หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายนามะกอก 
หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

226 โครงการก่อสร้างเสริมพนังก้ันน ้า หมู่ท่ี 1 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างเสริมพนังก้ันน ้า
บริเวณนานางเกษร หมู่ท่ี 1

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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227 โครงการซ่อมแซมฝายนาม่วง (ท าให้ต ่าลง) 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ซ่อมแซมฝายนาม่วง 
(ท าให้ต ่าลง) หมู่ท่ี 7

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

228 โครงการขุดลอกล าห้วยทรายขาวและ
ล าน ้าสาขา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกล าห้วยทรายขาวและ
ล าน ้าสาขา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

229 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นทุ่งหล่ายหน้า 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงฝายน้ าล้น
ทุ่งหล่ายหน้า หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

230 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

231 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าเหมืองนาโป่ง
หมู่ท่ี 4

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าเหมือง
นาโป่งหมู่ท่ี 4

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

232 โครงการก่อสร้างรางรินล าเหมืองนาโป่ง หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตร

ก่อสร้างรางรินล าเหมือง
นาโป่ง หมู่ท่ี 4

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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233 โครงการก่อสร้างฝายลุ่มบ้าน หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายลุ่มบ้าน หมู่ท่ี 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

234 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน ้า หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน ้าบริเวณ
นานายมนัส แปงเหมือน 

หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

235 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าห้วยก าแพ้งและ
บริเวณพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเส่ียงต่อการถูกน ้ากัดเซาะ 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้า
ห้วยก าแพ้งและบริเวณ

พ้ืนท่ีเกษตรท่ีเส่ียงต่อการ
ถูกน ้ากัดเซาะ หมู่ท่ี 2

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
อยู่อาศัยและพ้ืนท่ีท าการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

236 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน ้าล าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 7 เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน ้า
ล าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 7

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
อยู่อาศัยและพ้ืนท่ีท าการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

237 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง บ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
เกษตรของประชาชน

ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ี
อยู่อาศัยและพ้ืนท่ีท าการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

238 โครงการซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียน 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียน 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

239 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้า
และจ่ายน ้า

พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร 

บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

240 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบประปา
เพ่ือการเกษตร

บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

241 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าล าน ้าอูน 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน ้า
ล าน ้าอูน บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

242 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า
เพ่ือการเกษตรด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้า
และจ่ายน ้าเพ่ือการเกษตร

ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

243 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างระบบสูบน ้าและ
จ่ายน ้าบาดาลพลังงาน

แสงอาทิตย์ บ้านนาม่วง 
หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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244 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างถังเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตร 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

245 โครงการขุดลอกหน้าฝายชลประทาน 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกหน้าฝายชลประทาน 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

246 โครงการขุดลอกล าน ้าลีและวางกล่องเกเบ้ียน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดลอกล าน ้าลีและ
วางกล่องเกเบ้ียน 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

247 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ก่อสร้างระบบประปา
เพ่ือการเกษตร 

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

248 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเสือ บ้านนาม่วง
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเสือ
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

1.มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน
2.สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อบต.เมืองลี
และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

249 โครงการจัดหาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

จัดหาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

250 โครงการปรับปรุงฝายหล่ายหน้าบ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงฝายหล่ายหน้า 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

251 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 1

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

252 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 1

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

253 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียว 
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี
ท่องเท่ียว บ้านน ้าอูน 

หมู่ท่ี 1

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

สามารถวางแนวทางในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

254 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

255 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

256 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช
บริเวณล าน ้าแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช
บริเวณล าน ้าแขว่ง 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

257 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ปรับปรุงซ่อมแซม
ดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

258 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 3 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

259 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
พร้อมระบบสูบน ้าและจ่ายน ้าโดย
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตรพร้อมระบบ

สูบน ้าและจ่ายน ้าโดย
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

260 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

261 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 6 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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ง.
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ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

262 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 6

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

263 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณ
ล าน ้าแขว่ง บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดดินตะกอนและเศษ
วัชพืชบริเวณล าน ้าแขว่ง 

บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

264 โครงการขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดลอกดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

265 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

266 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

267 โครงการซ่อมแซมดาดล าเหมือง หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ซ่อมแซมดาดล าเหมือง 
หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
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(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
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268 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพพร้อมลานกีฬา
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5

1.เพ่ือการส่งเสริมอาชีพและการสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนต าบลเมืองลี
2.เพ่ือการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
ของประชาชนต าบลเมืองลี

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพพร้อม
ลานกีฬาบ้านวังน้ าเย็น 

หมู่ท่ี 5

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถส่งเสริมอาชีพและ
การสร้างรายได้ รวมท้ัง
การส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
ของประชาชนต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

269 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านวังน้ าเย็น 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 5

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

270 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายหลัก
หน้าหอประชุมหมู่บ้าน (ห้วยหมาก) หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนน
สายหลักหน้าหอประชุม

หมู่บ้าน (ห้วยหมาก) หมู่ท่ี 1

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

271 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าลุ่มวัดห่าง 
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะพ้ืนท่ีท าการ
การเกษตรและศาสนสถานของ
ประชาชน

ก่อสร้างพนังก้ันน้ า
ลุ่มวัดห่าง 

บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

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

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะ
พ้ืนท่ีท าการการเกษตร
และศาสนสถานของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

272 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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273 โครงการติดต้ังราวกันตก บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ติดต้ังราวกันตก บ้านนาม่วง
 หมู่ท่ี 7

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

สามารถป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

274 โครงการขยายผิวถนนพร้อมติดต้ังราวกันตก
บริเวณท่อลอดเหล่ียมบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ขยายผิวถนนพร้อมติดต้ัง
ราวกันตกบริเวณ

ท่อลอดเหล่ียมบ้านป่าซาง 
หมู่ท่ี 2

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน
ตามจ านวน
งบประมาณ

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

275 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าโดยวางเรียงหิน
ในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอน ้า
โดยวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย บ้านนาม่วง 

หมู่ท่ี 7

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

มีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

276 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านน ้าแขว่ง 
หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจรเดินทาง
และการเกษตร
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการสัญจร
เดินทางและการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

277 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าห้วยบ้ังกลาง 
หมู่ท่ี 2

1.เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและกัดเซาะถนน
2.เพ่ือจัดวางการไหลของน้ า

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ห้วยบ้ังกลาง หมู่ท่ี 2

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

สามารถจัดวางการไหลของน้ า
ช่วยป้องกันน้ าท่วมและ
กัดเซาะถนนของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
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 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

278 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีการก าจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 
ให้กับหมู่บ้าน

ก่อสร้างเตาเผาขยะ
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

จ านวน 1 เตา

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
1

แห่ง

มีการก าจัดขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

279 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณบ่อผลิตน้ าด่ืม 
บ้านน้ าอูน หมู่ท่ี 1

เพ่ือสร้างความม่ันคงและปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง

ปรับปรุงถนนและ
วางเรียงหิน

บริเวณบ่อผลิตน้ าด่ืม 
บ้านน้ าอูน ม.1

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
1

แห่ง

มีความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

280 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าและระบบจ่ายน้ า
เพ่ือการเกษตร โดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงแหล่งน้ าและ
ระบบจ่ายน้ า เพ่ือการเกษตร

โดยใช้ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านป่าซาง

หมู่ท่ี 2

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

281 โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ าพร้อมระบบจ่ายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ปรับปรุงถังเก็บน้ าและ
ระบบจ่ายน้ า โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4

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

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร สามารถ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

282 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าลี บ้านนาคา
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรเดินทาง

ก่อสร้างสะพาน
บริเวณล าน้ าลี บ้านนาคา

หมู่ท่ี 4

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จ านวน
1

แห่ง

มีความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัยในการ
สัญจรเดินทาง

กองช่าง
อบต.เมืองลี

Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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 ๒๕66
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(บาท)
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283 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาพร้อม
ถังเก็บน้ าและระบบจ่ายน้ าบริเวณปูเปา         
บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
2.เพ่ือจัดท าระบบประปาภูเขาส าหรับ
การอุปโภค บริโภค ของประชาชน

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
และระบบจ่ายน้ า

บริเวณปูเปา บ้านน้ าแขว่ง
หมู่ท่ี 6

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน
1

แห่ง

มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภค บริโภค สามารถ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

284 โครงการก่อสร้างฝายบริเวณนาลุงสงฆ์ 
บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6

1.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร 
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองลี

ก่อสร้างฝาย
บริเวณนาลุงสงฆ์

บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน
1

แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และมีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร

กองช่าง
อบต.เมืองลี

285 โครงการก่อสร้างราวกันตกสายหลัก 
(นาคา-น้ าแขว่ง) บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6

เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณ
จุดเส่ียงอันตรายและเขตชุมชน

ก่อสร้าง/ติดต้ัง
ราวกันตก บริเวณบ้านนาง

ศรีแพร แก้วตัน 
บ้านน้ าแขว่ง หมู่ท่ี 6

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
1

แห่ง

สามารถป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุระหว่างการสัญจร
เดินทางของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

286 โครงการปรับปรุงต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับการ
ประชุมและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ของชุมชนหมู่บ้าน 
2.เพ่ือให้สภาพหอประชุมหมู่บ้าน
พร้อมส าหรับการด าเนินกิจกรรม

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
หอประชุมหมู่บ้านนาม่วง

หมู่ท่ี 7

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวน
1

แห่ง

ประชาชนบ้านนาม่วง ม.7
มีหอประชุมท่ีสภาพดี พร้อมใช้
ส าหรับการประชุมและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

287 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณสระน้ า
สาธารณะ บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณสระน้ าสาธารณะหมู่บ้าน

ก่อสร้าง/ติดต้ังราวกันตก
บริเวณสระน้ าสาธารณะ
หมู่บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
1

แห่ง

สามารถป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ บริเวณโดยรอบสระน้ า
สาธารณะ ได้ร้อยละ 60

กองช่าง
อบต.เมืองลี

      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง
            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตัวช้ีวัด

 ๒๕66
(บาท)

 ๒๕67
(บาท)

 ๒๕68
(บาท)

 ๒๕69
(บาท)

 ๒๕70
(บาท)

(KPI)

288 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงบริเวณสระน้ า
สาธารณะ บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงสระน้ า
สาธารณะหมู่บ้าน
2.เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณ
สระน้ าสาธารณะหมู่บ้าน

ก่อสร้างพนังกันตล่ิง
บริเวณสระน้ าสาธารณะ

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวน
1

แห่ง

สามารถป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิง
บริเวณสระน้ าสาธารณะหมู่บ้าน
รวมท้ังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณรอบสระน้ าได้

กองช่าง
อบต.เมืองลี

289 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวต าบลเมือง
ลี 
2.เพ่ือปรับปรุงเส้นทางส าหรับ
การท่องเท่ียว

ปรับปรุงถนนและเส้นทาง
เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

สามารถอ านวยความสะดวก
และรวดเร็วให้นักท่องเท่ียว
ในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ท่องเท่ียว ได้มากข้ึน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

290 โครงการก่อสร้างถนนป้องกันไฟป่า 
บ้านนาม่วงหมู่ท่ี 7

1.เพ่ือความสะดวกในจัดท าแนว
กันไฟป่า
2.เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต้นน้ า

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนและเส้นทาง ส าหรับ

จัดท าแนวกันไฟป่า
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

สามารถเพ่ิมความสะดวกและ
รวดเร็วในการดับไฟป่า
และมีเส้นทางส าหรับการจัดท า
แนวกันไฟป่า

กองช่าง
อบต.เมืองลี

291 โครงการซ่อมแซมสะพานใต้น้ าบริเวณห้วยป่าหก
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
เข้าออกพ้ืนท่ีท าการเกษตรของ
ประชาชน
2.เพ่ือให้มีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตรของประชาชน

ซ่อมแซมสะพานใต้น้ า
บริเวณห้วยป่าหก

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

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

สามารถเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าออกพ้ืนท่ี
ท าการเกษตรและมีปริมาณน้ า
เพียงพอส าหรับการเกษตร
ของประชาชน

กองช่าง
อบต.เมืองลี

รวม 291 โครงการ - - 256,870,000 256,870,000 256,870,000 256,870,000 256,870,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) มิติท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

            10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง

120,000 120,000 120,000 มีเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ส าหรับการปฏิบัติงาน

ของ อบต.เมืองลี
และการให้บริการประชาชน

ส านักปลัด
อบตเมืองลี

120,000 120,000 120,000

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 จานรับสัญญาณดาวเทียม จัดซ้ือจานรับสัญญาณดาวเทียม 
(ศพด.) จ านวน 1 ชุด

12,000 น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามา

ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภายใน ศพด.เมืองลี

กองการศึกษาฯ 
อบตเมืองลี

12,000

บัญชีครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1. กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
       2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

       4.แผนงานการศึกษา
ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
2.1. กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

รวม

รวม

แบบ ผ.03

แบบ ผ.03



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 รถบรรทุกขยะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 
จ านวน 1 คัน

4,000,000 สามารถจัดการขยะภายใน
พ้ืนท่ีต าบลเมืองลีได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 รถหน้าตักหลังขุด จัดซ้ือรถหน้าตักหลังขุด 
จ านวน 1 คัน

3,500,000 สามารถใช้ในการขจัด
ส่ิงกีดขวางเส้นทางกรณี
เกิดภัยพิบัติภายในพ้ืนท่ี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 รถกระเช้า จัดซ้ือครุภัณฑ์รถกระเช้า
จ านวน 1 คัน

3,500,000 3,500,000 3,500,000 สามารถอ านวยความสะดวก
ปลอดภัยในการบ ารุง

เส้นทางและการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

4 รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย จัดซ้ือรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย 
จ านวน 1 คัน

3,500,000 3,500,000 3,500,000 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,500,000

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1. กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
       1.แผนงานงบกลาง

ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม

เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.03



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 รถจักรยานยนต์ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน

60,000 60,000 60,000 สามารถเพ่ิมความรวดเร็ว
ในการส่งเอกสารและการ
ด าเนินการขนส่งเดินทาง

ภายในพ้ืนท่ี

ส านักปลัด
อบตเมืองลี

60,000 60,000 60,000

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 รถจักรยานยนต์ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 คัน

60,000 60,000 60,000 สามารถเพ่ิมความรวดเร็ว
ในการรับ-ส่งนักเรียนศพด.
เมืองลีเพ่ือเข้ารับการรักษา
และการเย่ียมบ้านนักเรียน

กองการศึกษาฯ 
อบตเมืองลี

60,000 60,000 60,000

       2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1. กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

       4.แผนงานการศึกษา
ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.2. กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

รวม

รวม

แบบ ผ.03

แบบ ผ.03



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เคร่ืองป๊ัมน้ า จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน ้าบาดาล 
(ซับเมอร์ส) พร้อมระบบ 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

100,000 สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับ

การอุปโภค บริโภค

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 ตู้ควบคุมเคร่ืองป๊ัมน้ า จัดซ้ือตู้ควบคุม
เคร่ืองป๊ัมน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) 

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7

8,000 สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับ

การอุปโภค บริโภค

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

3 เคร่ืองพ่นสารเคมีระบบละอองฝอย
ละเอียด (ULV)

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีระบบ
ละอองฝอยละเอียด

(ULV)

100,000 100,000 100,000 มีเคร่ืองมือท่ีสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน

โรคติดต่อหรือโรคระบาด

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

208,000 100,000 100,000

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
4.1. กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2565

แบบ ผ.03



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เคร่ืองขยายเสียง จัดซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียง 
จ านวน 1 ชุด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถอ านวยความสะดวก
ในการจัดการประชุม 

การฝึกอบรม และกิจกรรม
อ่ืนใดของ อบต.เมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

2 เคร่ืองแปลงไฟฟ้าแบตเตอร์ร่ี
(Inverter)

จัดซ้ือเคร่ืองแปลงไฟฟ้า
แบตเตอร์ร่ี (Inverter) 

จ านวน 1 เคร่ือง

4,500 4,500 4,500 สามารถอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานต่างๆ

ของ อบต.เมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

204,500 204,500 204,500 200,000 200,000

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 กล้องวงจรปิด จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เฝ้าระวังเหตุอันตราย
อุบัติเหตุ อาชญากรรม
บริเวณ อบต.เมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5.1. กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
       2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.1. กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
       2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม

รวม

เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565

เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.03

แบบ ผ.03



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 กล้องวงจรปิด จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สามารถป้องกันและติดตาม
การก่ออาชญากรรมและ
ความปลอดภัยทางถนน
ภายในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

5,000,000 5,000,000 5,000,000

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 กล้องติดรถยนต์ จัดซ้ือกล้องติดรถยนต์
จ านวน 1 ระบบ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สามารถเพ่ิมความปลอดภัย
และการติดตามการรับ-ส่ง
เด็กนักเรียน ศพด.เมืองลี

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

2 กล้องวงจรปิด จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เฝ้าระวังเหตุอันตราย
อุบัติเหตุ อาชญากรรม
บริเวณ ศพด.เมืองลี

กองการศึกษาฯ
อบต.เมืองลี

265,000 265,000 265,000 265,000 265,000

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

6.2. กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.2 กลยุทธ์สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
      3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       4.แผนงานการศึกษา
ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวม

รวม

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2565

แบบ ผ.03

แบบ ผ.03



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เคร่ืองกระตุกหัวใจ จัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจ
ด้วยไฟฟ้า

ชนิดอัตโนมัติ (AED)

150,000 150,000 150,000 มีเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

150,000 150,000 150,000

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เต็นท์
จัดซ้ือเต๊นท์ 

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000
สามารถอ านวยความสะดวก

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของ อบต.เมืองลี

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000

      5.แผนงานสาธารณสุข
ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

7. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
7.2 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

14. ประเภทครุภัณฑ์สนาม
14.3 กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
        2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์

รวม

รวม

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.03

แบบ ผ.03



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า
จ านวน 1 เคร่ือง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า

ส าหรับการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

ส านักปลัด
อบต.เมืองลี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

15. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
1.1. กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
      (3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ระบบผลิตน้ าประปา 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 15,600,000 15,600,000 สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า

ส าหรับการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง
ขอรับเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ
จากกรม
ส่งเสริมฯ

15,600,000 15,600,000 15,600,000

      (3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

15. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
1.1. กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม

เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565

แบบ ผ.03


