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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เรื่อง  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

      ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 , ข้อ 22/1 , ข้อ 22/2                     
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2541                              
และแก้ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบับที ่  2 และฉบับที ่  3) พ.ศ.2543 หมวด 3 ว ิธ ีการจ ัดทำงบประมาณ  ข้อ 22                              
ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ประกอบกับสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด 
ท ี ่  มท 0810.3/ว1140 ลงว ันท ี ่  10 เมษายน 2563 เร ื ่องแนวทางการจ ัดทำประชาคมท ้องถิ่น                                  
กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ                 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019                 
(COVID-19) จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้น                  
การจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
จนกว ่าสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิด เชื้ อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จะคล ี ่ คลาย                           
ไปในทางที่ปลอดภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน                
ตามความในหนังสือ ที่ นน 0023.3/ว1929 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แล้วนั้น 

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)                      
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ตำบลเมืองลีให้สอดคล้องกับความต้องการ                     
ของประชาชนตำบลเมืองลี ต่อไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่  27   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป  

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  27   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   

 

 

                (นายวิชิต  บัตริยะ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 



สารบัญ 

 
     หน้า 

คำนำ 
1.บัญชีสรุปโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติม (แบบ ผ.01)              1 
      1.1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                
   แผนงานที่ 1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง        2-4 
   แผนงานที่ 1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง       5-11 
 
      1.2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                      
            แผนงานที่ 2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร                                                            12-13 
   แผนงานที่ 2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนพัฒนาความเข้มแข็ง         14  
                               ของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 
   แผนงานที่ 2.5.แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว                                          14 
 
      1.3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   แผนงานที่ 3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข                                       15 
   แผนงานที่ 3.4.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม   16 
   แผนงานที่ 3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง                          16 
 
      1.4.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน          
  แผนงานที่ 5.1.ส่งเสริม สนบัสนุน สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์                     17 
                              จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพิ่มพ้ืนที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ 
 
      1.5.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการและการบริการ                       
  แผนงานที่ 6.1.สนับสนุนใหม้ีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          18  
                               และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

2.บัญชีสรุปโครงการพัฒนารายการเปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.01)                                                        19 
      2.1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                
   แผนงานที่ 1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง        20 
   แผนงานที่ 1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง         21 
 
      2.2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                      
            แผนงานที่ 2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร                                                           22-24 
   แผนงานที่ 2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาความเข้มแข็ง       25   
                               ของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 
  
           บัญชีครุภัณฑ์                         26 
  



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าบ้านต้นผ้ึง หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือมีรางระบายน้้าส้าหรับ ก่อสร้างรางระบายน้้า 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
ป้องกันน้้าท่วมขังถนนบ้านต้นผ้ึง บริเวณบ้านต้นผ้ึง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.สามารถป้องกันน้้าท่วมขัง อบต.เมืองลี
2.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง จ้านวน 1 แห่ง งบประมาณ บนผิวถนนได้

2 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้้าบ้านน้้าอูน หมู่ท่ี 1 1.เพ่ือซ่อมแซมรางระบายน้้า ซ่อมแซมรางระบายน้้า 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
บ้านน้้าอูน หมู่ท่ี 1 จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.สามารถป้องกันน้้าท่วมขัง อบต.เมืองลี
2.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง งบประมาณ บนผิวถนนได้

3 โครงการก่อสร้างถนนเข้าป่าสุสานบ้านน้้าอูน 1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนเข้าป่าสุสาน 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 1 2.เพ่ือความสะดวกในการด้าเนิน จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.มีถนนนท่ีใช้ส้าหรับการด้าเนิน อบต.เมืองลี

กิจกรรมฌาปนกิจ งบประมาณ กิจกรรมฌาปนกิจ 
4 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง

บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือความสะดวกในการขนถ่าย การเกษตรบริเวณบ้านนางเมา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.เพ่ิมความสะดวกในการขนถ่าย อบต.เมืองลี
พืชผลทางการเกษตร งบประมาณ พืชผลทางการเกษตร

5 โครงการขยายถนนสายหลัก หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ขยายถนนสายหลัก 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
2.เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 1.บ้านนาหมอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.เพ่ิมความปลอดภัยในการ อบต.เมืองลี
การสัญจรเดินทาง 2.บ้านต้นผ้ึง งบประมาณ เดินทางและสามารถลดอุบัติเหตุ

6 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ี 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือความสะดวกในการขนถ่าย การเกษตร จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.เพ่ิมความสะดวกในการขนถ่าย อบต.เมืองลี

พืชผลทางการเกษตร งบประมาณ พืชผลทางการเกษตร
7 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พระธาตุเมืองลีศรีน้้าอูน 1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนเข้าสู่ 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง

บ้านน้้าอูน หมู่ท่ี 1 2.เพ่ือความสะดวกในการด้าเนิน พระธาตุเมืองลีศรีน้้าอูน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.มีถนนท่ีใช้ส้าหรับการด้าเนิน อบต.เมืองลี
กิจกรรมทางศาสนา จ้านวน 1 แห่ง งบประมาณ กิจกรรมทางศาสนา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02
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 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

8 โครงการปรับตัดถนนดอนมูลผามุง บ้านนาคา 1.เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเช่ือมต่อ ปรับตัดถนนเส้นทาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณงาน มีถนนเส้นทางเช่ือมต่อไปยัง กองช่าง
หมู่ท่ี 4 กับจังหวัดแพร่ ไปจังหวัดแพร่ ประสานงบฯ ประสานงบฯ ประสานงบฯ ตามจ้านวน จังหวัดแพร่ท่ีสะดวกและปลอดภัย อบต.เมืองลี

2.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง (ดอนมูลผามุง) กับหน่วยงาน กับหน่วยงาน กับหน่วยงาน งบประมาณ มากย่ิงข้ึน และหน่วยงาน
และความปลอดภัยในการเดินทาง ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้อง

9 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือขนถ่ายพืชผล 1.เพ่ือปรับปรุงถนนส้าหรับขนถ่าย ปรับปรุงถนน 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
ทางการเกษตร เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว พืชผลทางการเกษตร เพ่ือขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.เพ่ิมความสะดวกในการขนถ่าย อบต.เมืองลี
และส่งเสริมการออกก้าลังกาย บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 2.เพ่ือเป็นสู่แหล่งท่องเท่ียว เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว งบประมาณ พืชผลทางการเกษตร

3.เพ่ือการออกก้าลังกาย และส่งเสริมการออกก้าลังกาย 3.มีถนนเข้าสถานท่ีท่องเท่ียว
4.เพ่ือการออกก้าลังกาย

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าบ้านนาคาและ 1.เพ่ือมีรางระบายน้้าส้าหรับ ก่อสร้างรางระบายน้้า 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
บ้านนาโป่ง หมู่ท่ี 4 ป้องกันน้้าท่วมขังถนน 1.บ้านนาคา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.สามารถป้องกันน้้าท่วมขัง อบต.เมืองลี

2.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 2.บ้านนาโป่ง งบประมาณ บนผิวถนนได้
11 โครงการติดต้ังราวกันตกถนนสายหลัก บ้านนาคา 1.เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจากการ ติดต้ังราวกันตก 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.สามารถลดการอุบัติเหตุจาก กองช่าง

และบ้านนาโป่ง หมู่ท่ี 4 เดินทางสัญจร 1.บ้านนาคา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การสัญจรเดินทางได้ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือติดต้ังราวกันตกตามจุดเส่ียง 2.บ้านนาโป่ง งบประมาณ 2.ติดต้ังราวกันตกท่ีมีคุณภาพ

12 โครงการติดต้ังราวกันตก บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 1.เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจากการ ติดต้ังราวกันตก 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.สามารถลดการอุบัติเหตุจาก กองช่าง
เดินทางสัญจร บริเวณโค้งบนบ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การสัญจรเดินทางได้ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือติดต้ังราวกันตกตามจุดเส่ียง นายเจียมศักด์ิ ปัญญาเป้ียว งบประมาณ 2.ติดต้ังราวกันตกท่ีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

13 โครงการขยายผิวถนนพร้อมติดต้ังราวกันตก 1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ขยายถนนและติดต้ังราวกันตก 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
บริเวณท่อลอดเหล่ียมบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจาก บริเวณท่อลอดเหล่ียม ม.2 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.เพ่ิมความปลอดภัยในการ อบต.เมืองลี

การสัญจรเดินทาง จ้านวน 1 แห่ง งบประมาณ เดินทางและสามารถลดอุบัติเหตุ
14 โครงการขยายผิวถนนเส้นทางสะพานบ้านนาคา 1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ขยายถนนสายสะพานนาคา 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง

ถึงสามแยกบ้านนาหมอ 2.เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจาก ถึงสามแยกนาหมอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.เพ่ิมความปลอดภัยในการ อบต.เมืองลี
การสัญจรเดินทาง จ้านวน 1 แห่ง งบประมาณ เดินทางและสามารถลดอุบัติเหตุ

15 โครงการขยายขอบไหล่ทางโค้งหน้าโรงพยาบาล 1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ขยายไหล่ทาง (ขยายถนน) 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลเมืองลีถึงทางโค้งด้านหน้า 2.เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจาก จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.เพ่ิมความปลอดภัยในการ อบต.เมืองลี
โรงเรียนอนุบาลเมืองลี การสัญจรเดินทาง งบประมาณ เดินทางและสามารถลดอุบัติเหตุ

16 โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักและติดต้ังราวกันตก 1.เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ซ่อมแซมถนนและติดต้ัง 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนเดินทางโดยสะดวก กองช่าง
บริเวณถนนเส้นทางหน้าบ้านนางสาวรัชฎา ฐานะ 2.เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจาก ราวกันตก ถนนสายหน้าบ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.เพ่ิมความปลอดภัยในการ อบต.เมืองลี

การสัญจรเดินทาง นางสาวรัชฎา จ้านวน 1 แห่ง งบประมาณ เดินทางและสามารถลดอุบัติเหตุ
17 โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณถนนเส้นทาง 1.เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการ ติดต้ังราวกันตกบริเวณถนน 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.สามารถลดการอุบัติเหตุจาก กองช่าง

ด้านหน้าป้ายหมู่บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 เดินทางสัญจร ด้านหน้าป้ายหมู่บ้าน ม.2 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การสัญจรเดินทางได้ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือติดต้ังราวกันตกตามจุดเส่ียง จ้านวน 1 แห่ง งบประมาณ 2.ติดต้ังราวกันตกท่ีมีคุณภาพ

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง
ของประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน เดินทางมากย่ิงข้ึน อบต.เมืองลี

งบประมาณ
รวม 18 โครงการ  -  - 6,900,000 6,900,000 6,900,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) หมู่ท่ี 3 เพ่ือมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างถังเก็บน ้า (ฝ.5) 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
อุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

งบประมาณ
2 โครงการขุดบ่อน ้าตื น หมู่ท่ี 1 1.เพ่ือมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ ขุดบ่อน ้าตื น 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

อุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ

3 โครงการจัดซื อระบบสูบน ้าและระบบจ่ายน ้า เพ่ือมีระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า จัดซื อระบบสูบน ้าและ 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
เพ่ือการอุปโภค บริโภค หมู่ท่ี 1 เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ระบบจ่ายน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

และการเกษตร งบประมาณ
4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก หมู่ท่ี 2 1.เพ่ือมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ บริเวณห้วยจ้าเต่น 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อ่างเก็บน ้า มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี

อุปโภค บริโภคและการเกษตร ประสานงบประมาณ ประสานงบประมาณ ประสานงบประมาณ 1 แห่ง อุปโภค บริโภค และการเกษตร และหน่วยงาน
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการก่อสร้างพนังกั นน ้า บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะพื นท่ี 1.บริเวณท่ีดิน 500,000 500,000 500,000 พนังกั นน ้า สามารถป้องกันน ้ากัดเซาะ กองช่าง
อยู่อาศัยและพื นท่ีท้าการเกษตร นายสมศักด์ิ กะจันทร์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 3 แห่ง พื นท่ีการเกษตรและพื นท่ี อบต.เมืองลี
ของประชาชน 2.บริเวณท่ีดิน อยู่อาศัยของประชาชน

นางค้ามูล กันอ่ึง
3.บริเวณท่ีดินนางเมา

6 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน (ฝ.5) หมู่ท่ี 3 เพ่ือมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างถังเก็บน ้า (ฝ.5) 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
อุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

งบประมาณ
7 โครงการต่อเติมศาลาฌาปนสถาน เพ่ือให้มีศาลาฌาปนสถานท่ีมี ต่อเติมศาลาฌาปนสถาน 200,000 200000 200000 ต่อเติมศาลาฯ มีศาลาฌาปนสถานท่ีพร้อม กองช่าง

บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 สภาพพร้อมส้าหรับการด้าเนิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง ส้าหรับการด้าเนินกิจกรรม อบต.เมืองลี
กิจกรรมฌาปนกิจ ฌาปนกิจ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

8 โครงการขุดบ่อน ้าตื นพร้อมระบบสูบน ้า 1.เพ่ือมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ 1.บริเวณท่ีดิน 400,000 400,000 400,000 บ่อน ้าตื น มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
และระบบจ่ายน ้า บ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6 อุปโภค บริโภคและการเกษตร นางบัวลอย ชนสินธ์ิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พร้อมระบบ อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2.บริเวณท่ีดิน สูบน ้าและ
นางธิดา ค้าหน้อย จ่ายน ้า

3.บริเวณท่ีดิน 3 แห่ง
นายเปล่ง ปิงจันดี

9 โครงการจัดซื อระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า 1.เพ่ือมีปริมาณน้าเพียงพอ จัดซื อระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค บ้านนาม่วง ส้าหรับอุปโภคและบริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ

10 โครงการขุดบ่อน ้าตื นเพ่ือการอุปโภค บริโภค 1.เพ่ือมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ ขุดบ่อน ้าตื น 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
และการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 อุปโภคบริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ
11 โครงการก่อสร้างพนังกั นน ้าล้าน ้าแขว่ง เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะพื นท่ี ก่อสร้างพนังกั นน ้า 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน สามารถป้องกันน ้ากัดเซาะ กองช่าง

บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 อยู่อาศัยและพื นท่ีท้าการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน พื นท่ีการเกษตรและพื นท่ี อบต.เมืองลี
ของประชาชน งบประมาณ อยู่อาศัยของประชาชน

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า เพ่ือมีไฟฟ้าส่องสว่างเข้าถึง ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีไฟฟ้าส่องสว่างเข้าถึง กองช่าง
เข้าฌาปนกิจสถาน บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 ฌาปนกิจสถาน ฌาปนกิจสถาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ฌาปนกิจสถาน อบต.เมืองลี

บ้านป่าซาง-บ้านนาม่วง งบประมาณ
13 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้า เพ่ือมีถังเก็บน ้าเพ่ืออุปโภค ก่อสร้างถังเก็บน ้า 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีถังเก็บน ้าส้าหรับอุปโภค กองช่าง

บริเวณฌาปนกิจสถาน บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 บริโภคบริเวณฌาปนกิจสถาน ฌาปนกิจสถาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน บริโภคบริเวณฌาปนกิจสถาน อบต.เมืองลี
บ้านป่าซาง-บ้านนาม่วง งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

14 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าพร้อมติดตั ง 1.เพ่ือป้องกันและบรรเทา ก่อสร้างสถานีสูบน ้า 700,000 700,000 700,000 สถานีสูบน ้าฯ 1.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กองช่าง
ระบบสูบน ้าและระบบจ่ายน ้าต้าบลเมืองลี สาธารณภัย อัคคีภัยและภัยแล้ง พร้อมติดตั งระบบสูบน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปริมาณงาน ในพื นท่ีต้าบลเมืองลีได้ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือน้าน ้าจากแหล่งน ้า และระบบจ่ายน ้าต้าบลเมืองลี ตามจ้านวน 2.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
ธรรมชาติและจากถังพักน ้า งบประมาณ การอุปโภค บริโภคและ
มาใช้ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร
และการเกษตร 3.สามารถป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย อัคคีภัยและภัยแล้ง
15 โครงการขุดบ่อน ้าตื นพร้อมระบบจ่ายในพื นท่ี 1.เพ่ือประสานงบประมาณ ขุดบ่อน ้าตื นและระบบจ่ายน ้า 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน 1.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กองช่าง

ต้าบลเมืองลี ม.1-ม.7 กับหน่วยงานภายนอกท่ีพร้อม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ในพื นท่ีต้าบลเมืองลีได้ อบต.เมืองลี
สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง งบประมาณ 2.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ
2.เพ่ือมีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ การอุปโภค บริโภคและ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร การเกษตร
3.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 3.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

16 โครงการก่อสร้างจุดแปรงฟันส้าหรับ 1.เพ่ือจัดให้มีจุดแปรงฟัน ก่อสร้างจุดแปรงฟัน 30,000 30,000 30,000 จุดแปรงฟัน มีจุดแปรงฟันส้าหรับนักเรียน กองการศึกษาฯ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้าหรับเด็กนักเรียน ศพด.เมืองลี พร้อมวางระบบท่อส่งน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ศพด.เมืองลี ศพด.เมืองลี ไว้ใช้ส้าหรับ อบต.เมืองลี
ต้าบลเมืองลี 2.เพ่ือส่งเสริมส่งการรักษา และจ่ายน ้า จ้านวน การรักษาสุขภาพทาง

สุขภาพทางช่องปาก ส้าหรับ บริเวณ ศพด.เมืองลี 1 แห่ง ช่องปากท่ีดี
นักเรียน ศพด.เมืองลี

17 โครงการขุดบ่อน ้าตื นส้าหรับการอุปโภค บริโภค 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ 1.บริเวณท่ีดิน 200,000 200,000 200,000 บ่อน ้าตื น มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
และการเกษตร บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร นางจุรี อินเป้ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 3 แห่ง อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2.บริเวณท่ีดิน
นางทองค้า ก้่าว้า
3.บริเวณท่ีดิน

นางสาวศิริภรณ์ ศรีแก้ว
18 โครงการก่อสร้างฝายกั นล้าน ้าแขว่ง บ้านป่าซาง 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างฝายกั นน ้าล้าน ้าแขว่ง 500,000 500,000 500,000 ฝายกั นน ้า มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร ระยะทาง 1,200 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

19 โครงการขุดบ่อน ้าตื น บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดบ่อน ้าตื น 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

20 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุอบ่อบาดาล 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

21 โครงการวางท่อส่งน ้าจากหน่วยจัดการต้นน ้า 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ วางท่อส่งน ้าจากหน่วยจัดการ 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
เมืองลี บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร ต้นน ้าเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
22 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาห้วยนางกวัก 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

พร้อมระบบจ่ายน ้า หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร ห้วยนางกวัก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

23 โครงการก่อสร้างระบบชลประทานฝายนาคา 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างระบบชลประทาน 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
และฝายนาตาล บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร ฝายนาคา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
24 โครงการปรับปรุงท่อส่งน ้าประปาภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ปรับปรุงท่อส่งน ้าประปา 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

25 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าด้วยพลังงาน 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ 1.ก่อสร้างระบบสูบน ้าฯ 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
แสงอาทิตย์พร้อมวางท่อสูบน ้า บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2.วางท่อส่งน ้าระยะทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  2,000 เมตร งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
26 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและระบบส่งน ้า 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ 1.ก่อสร้างระบบสูบน ้าฯ 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

อ่างห้วยทรายขาวบ้านนาคา หมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2.วางท่อส่งน ้าระยะทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  2,000 เมตร งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

27 โครงการขุดบ่อน ้าตื นเพ่ือการอุปโภค บริโภค 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดบ่อน ้าตื น 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
และการเกษตร บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
28 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยล้าน ้าลี 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี

หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร ห้วยล้าน ้าลี ประสานงบประมาณ ประสานงบประมาณ ประสานงบประมาณ ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร และหน่วยงาน
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ ท่ีเก่ียวข้อง

29 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านนาคา เพ่ือมีศาลาฌาปนสถานท่ีพร้อม ก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีศาลาฌาปนสถานท่ีพร้อมส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ส้าหรับด้าเนินกิจกรรมฌาปนกิจ บ้านนาคา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การจัดกิจกรรมฌาปนกิจ อบต.เมืองลี

ของประชาชน งบประมาณ
30 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 เพ่ือมีเมรุส้าหรับด้าเนินกิจกรรม ก่อสร้างเมรุ 350,000 350,000 350,000 ปริมาณงาน มีเมรุท่ีพร้อมส้าหรับการจัด กองช่าง

ฌาปนกิจของประชาชน ประสานงบประมาณ ประสานงบประมาณ ประสานงบประมาณ ตามจ้านวน กิจกรรมฌาปนกิจ อบต.เมืองลี
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง งบประมาณ

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
32 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 1.เพ่ือการสัญจรเดินทางท่ีสะดวก ก่อสร้างรางระบายน ้า 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.สามารถจัดทางการไหลของน ้า กองช่าง

บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือจัดทางการไหลของกระแสน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.สามารถป้องกันน ้าท่วม อบต.เมืองลี
3.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนน งบประมาณ 3.เดินทางสัญจรได้สะดวก

33 โครงการจัดท้าแก้มลิงและวางกล่องเกรเบี ยน 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ จัดท้าแก้มลิง 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร และวางกล่องเกรเบี ยน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริเวณล้าน ้าลีและล้าห้วยสาขา งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

34 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านนาม่วง 1.เพ่ือการสัญจรเดินทางท่ีสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.สามารถจัดทางการไหลของน ้า กองช่าง
หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือจัดทางการไหลของกระแสน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.สามารถป้องกันน ้าท่วม อบต.เมืองลี

3.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีประชาชน งบประมาณ 3.เดินทางสัญจรได้สะดวก
35 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยม่วงค้า 1.เพ่ือการสัญจรเดินทางท่ีสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.สามารถจัดทางการไหลของน ้า กองช่าง

บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือจัดทางการไหลของกระแสน ้า บริเวณห้วยม่วงค้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน 2.สามารถป้องกันน ้าท่วม อบต.เมืองลี
3.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีประชาชน งบประมาณ 3.เดินทางสัญจรได้สะดวก

36 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือส่งเสริมการออกก้าลังกาย ก่อสร้างลานกีฬา 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.ประชาชนมีลานส้าหรับการ กองช่าง
2.เพ่ือมีลานกีฬาส้าหรับการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ออกก้าลังกาย อบต.เมืองลี
ออกก้าลังกาย งบประมาณ 2.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

37 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังน ้าเย็น 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดเจาะบ่อบาดาล 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
38 โครงการขุดบ่อทิ งขยะ บ้านวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 5 1.เพ่ือบริหารจัดการขยะ ขุดบ่อทิ งขยะ 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน มีบ่อทิ งขยะประจ้าหมู่บ้าน กองช่าง

2.เพ่ือจัดให้มีจุดทิ งขยะของหมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งก้าจัดขยะ อบต.เมืองลี
งบประมาณ

39 โครงการขุดบ่อน ้าตื นพร้อมระบบจ่ายในพื นท่ี 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดบ่อน ้าตื นพร้อมระบบจ่ายน ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ อบต.เมืองลี
ต้าบลเมืองลี ม.1-ม.7 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร ประสานงบประมาณ ประสานงบประมาณ ประสานงบประมาณ ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร และหน่วยงาน

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ ท่ีเก่ียวข้อง
40 โครงการขุดบ่อบาดาลในพื นท่ีต้าบลเมืองลี 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดเจาะบ่อบาดาล 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

ม.1-ม.7 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

41 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน ้า 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดเจาะบ่อบาดาล 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน 1.มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
และถังเก็บน ้า อบต.เมืองลี การอุปโภค บริโภคและการเกษตร พร้อมระบบจ่ายน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน อุปโภค บริโภค และการเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริเวณ อบต.เมืองลี งบประมาณ 2.สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
42 โครงการวางท่อระบายน ้า 1.เพ่ือจัดทางระบายน ้า วางท่อระบายน ้า 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.สามารถระบายน ้าป้องกัน กองช่าง

2.เพ่ือการเดินทางท่ีสะดวก ตัดผ่านบ้านนายเริง ศรีแก้ว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน น ้าท่วมขังถนน อบต.เมืองลี
3.เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังถนน งบประมาณ 2.สามารถจัดทางไหลของน ้าได้

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าท่ัวต้าบลเมืองลี ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน 1.มีการติดตั งและขยายเขตไฟฟ้า กองช่าง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์ ท่ัวต้าบลเมืองลี ม.1-ม.7 ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบโซล่าเซลล์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ท่ีครอบคลุม อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ งบประมาณ ท่ัวทั งต้าบลเมืองลี 
เดินทางด้วยสะดวกและปลอดภัย 2.ประชาชนสามารถเดินทาง
ในยามค้่าคืน โดยสะดวกและปลอดภัย

44 โครงการก่อสร้างสะพานเพ่ือการเกษตร เพ่ือมีสะพานส้าหรับการเดินทาง ก่อสร้างสะพาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณงาน มีสะพานส้าหรับการเดินทาง กองช่าง
การเดินทางและการท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี การเกษตร และการท่องเท่ียวต้าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การเกษตรและการท่องเท่ียว อบต.เมืองลี

เมืองลี งบประมาณ
45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเพ่ือการเกษตร เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมสะพานส้าหรับ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน สะพานมีสภาพพร้อมใช้ส้าหรับ กองช่าง

การเดินทางและการท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี การเดินทาง การเกษตรและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน การเดินทาง การเกษตรและ อบต.เมืองลี
การท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี งบประมาณ การท่องเท่ียว

46 โครงการก่อสร้างรั วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.เพ่ือให้มีรั วส้าหรับป้องกันอันตราย ก่อสร้างรั วบริเวณศูนย์พัฒนา 200,000 200,000 200,000 ปริมาณงาน 1.มีรั วท่ีสามารถป้องกันอันตราย กองการศึกษาฯ
ต้าบลเมืองลี และอุบัติเหตุให้เด็ก ศพด. เด็กเล็กต้าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน และอุบัติเหตุให้กับเด็กนักเรียน อบต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีรั วส้าหรับกั นแนวเขต งบประมาณ ศพด.
พื นท่ีอาคาร ศพด.และท่ีท้ากิน 2.มีรั วส้าหรับกั นแนวเขตอาคาร
ของประชาชน ศพด.และท่ีท้ากินของประชาชน

47 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ท่ี 6 1.เพ่ือมีระบบประปาภูเขาส้าหรับ ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 400,000 400,000 400,000 ปริมาณงาน 1.มีระบบประปาภูเขาท่ีเพียงพอ กองช่าง
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ส้าหรับการอุปโภค บริโภค และ อบต.เมืองลี
2.เพ่ือให้มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ งบประมาณ การเกษตร
ประชาชน 2.ประชาชนมีปริมาณน ้าเพียงพอ

รวม 47 โครงการ 28,580,000 28,580,000 28,580,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
๑.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียน 1.เพ่ือซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียน ซ่อมแซมรางริน 200,000 200,000 200,000 ซ่อมแซม 1.รางรินได้รับการซ่อมแซม กองช่าง
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 ให้มีสภาพดีพร้อมใช้ บริเวณล้าน ้าแขว่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รางริน ให้มีสภาพพร้อมใช้ อบต.เมืองลี

2.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอ 1 แห่ง 2.มีปริมาณน ้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร

2 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า เพ่ือมีระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า ก่อสร้างระบบสูบน ้า 500,000 500,000 500,000 ระบบสูบน ้า มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับ และระบบจ่ายน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และจ่ายน ้า ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 2 ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร 1.เพ่ือมีระบบประปาเพ่ือการเกษตร 1.สายน ้าทวาย 500,000 500,000 500,000 ระบบประปาฯ มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 2.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ 2.ห้วยก้างปู (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 ระบบ ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี

ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร 3.แป๋ขวาง
4 โครงการขุดลอกเรียงหินบ่อน ้าเย็น 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดรอกเรียงหินบ่อน ้าเย็น 200,000 200,000 200,000 ขุดลอกฯ มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1 อุปโภค บริโภคและการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งกันทา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือขุดลอกทางไหลของน ้า

5 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าล้าน ้าอูน 1.เพ่ือมีการก่อสร้างฝายชะลอน ้า ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 500,000 500,000 500,000 ฝายชะลอน ้า มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1 2.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ บริเวณล้าน ้าอูน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี

การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
6 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า เพ่ือมีระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า ก่อสร้างระบบสูบน ้า 500,000 500,000 500,000 ระบบสูบน ้า มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรด้วยระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับ และระบบจ่ายน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และจ่ายน ้า ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี
บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1 ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง

7 โครงการก่อสร้างระบบประปา 1.เพ่ือมีระบบประปาเพ่ือการเกษตร 1.สายน ้าทวาย 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 2.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ 2.ห้วยก้างปู (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 3 แห่ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี

ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร 3.แป๋ขวาง
8 โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้าและ เพ่ือมีระบบสูบน ้าและจ่ายน ้า ก่อสร้างระบบสูบน ้า 500,000 500,000 500,000 ระบบสูบน ้า มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

จ่ายน ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับ และระบบจ่ายน ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และจ่ายน ้า ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2.1 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02
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9 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าเพ่ือการเกษตร 1.เพ่ือมีถังเก็บน ้าเพ่ือการเกษตร ก่อสร้างถังเก็บน ้าฯ 300,000 300,000 300,000 ปริมาณงาน มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามจ้านวน ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี

การเกษตร งบประมาณ
10 โครงการขุดลอกหน้าฝายชลประทาน 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดลอกหน้าฝายชลประทาน 200,000 200,000 200,000 ขุดลอกฯ มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

บ้านน ้าอูน หมู่ท่ี 1 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือขุดลอกทางไหลของน ้า

11 โครงการขุดลอกล้าน ้าลีและวางกล่องเกรเบี ยน 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดลอกล้าน ้าลีและ 300,000 300,000 300,000 ขุดลอกฯ มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร วางกล่องเกรเบี ยน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และวางกล่องฯ ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือขุดลอกทางไหลของน ้า 1 แห่ง
12 โครงการขุดลอกล้าเหมืองนาพริก บ้านนาคา 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดลอกล้าเหมืองนาพริก 200,000 200,000 200,000 ขุดลอกฯ มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือขุดลอกทางไหลของน ้า

13 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างระบบประปาฯ 500,000 500,000 500,000 ระบบประปาฯ มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 การเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี

14 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเสือ 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยเสือ 200,000 200,000 200,000 ขุดลอกฯ มีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร อบต.เมืองลี

2.เพ่ือขุดลอกทางไหลของน ้า
รวม 14 โครงการ 5,100,000 5,100,000 5,100,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
2.1 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร 1.เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร 1.จัดฝึกอบรม 200,000 200,000 200,000 ตามกิจกรรม 1.บุคลากรได้รับความรู้ส้าหรับ อบต.เมืองลี
และการเกษตร ให้กับต้าบลเมืองลี 2.ศึกษาดูงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และงบประมาณ การเกษตรและการอาหารมากขึ น โครงการหลวง

2.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน 3.สนับสนุนการเกษตร 2.ต้าบลเมืองลีมีความม่ันคง น ้าแขว่งและ
อาหารและการเกษตรให้กับประชาชน ทางอาหารมากขึ น องค์กรภาคี
และองค์กรภาคีเครือข่าย เครือข่าย

รวม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างระบบผันน ้าด้วยพลังงาน 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ก่อสร้างระบบผันน ้า 500,000 500,000 500,000 ตามกิจกรรม 1.แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา กองช่าง
แสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี การท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี พลังงานแสงอาทิตย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และงบประมาณ และปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ น อบต.เมืองลี

2.เพ่ือปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว 2.แหล่งท่องเท่ียวมีความ
3.เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการ พร้อมส้าหรับการท่องเท่ียว
ท่องเท่ียวต้าบลเมืองลี ในอนาคต

รวม 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 4.การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.5.แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ น พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพื นท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 1.อบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 ตามจ านวน สามารถด าเนินการป้องกัน อบต.เมืองลี
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โรคไวรัสโคโรนา 2019 2.ติดตามกลุ่มเส่ียง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด รพสต.เมืองลี
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรคไวรัสโคโรนา 2019

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 1.เพ่ืออุดหนุนโรงพยาบาล 1.เทอร์โมสแกน 50,100 50,100 50,100 ตามจ านวน รพสต.เมืองลี ได้รับการสนับสนุน อบต.เมืองลี
ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองลี 2.ปรอทวัดไข้ดิจิตอล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งบประมาณ เคร่ืองมือทางการแพทย์ รพสต.เมืองลี

2.เพ่ือให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ย่ีห้อ Terumo ท าให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
ท่ีพร้อมส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 3.เคร่ืองวัดความดันโลหิต หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบเข็มบรรจุในกระเป๋า มากย่ิงข้ึน
4.เคร่ืองเจาะน้ าตาลในเลือด
5.หน้ากากอนามัยแบบ N95

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมส าหรับ 50,000 50,000 50,000 ตามจ านวน สามารถด าเนินการป้องกัน อบต.เมืองลี
โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรม และแก้ไขปัญหาโรคระบาด รพสต.เมืองลี

และโรคอุบัติใหม่ได้
รวม 3 โครงการ 150,100 150,100 150,100

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 ซ่อมแซม โรงเรียนผู้สูงอายุมีสภาพ กองการศึกษาฯ
ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี ผู้สูงอายุต าบลเมืองลี โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเมืองลี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โรงเรียนฯ ท่ีพร้อมส าหรับการด าเนิน

2.เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ 1 แห่ง กิจกรรมต่างๆ
การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุฯ

รวม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000

ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมป้องกัน 50,000 50,000 50,000 ตามจ านวน สามารถป้องกันและแก้ไข อบต.เมืองลี
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี และแก้ไขปัญหายาเสพติด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งบประมาณ ปัญหายาเสพติดในต าบลเมืองลี

รวม 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

3.4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

3.5 สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการขุดบ่อก าจัดขยะ ม.1-ม.7 เพ่ือก าจัดขยะและบริหาร ขุดบ่อก าจัดขยะ 700,000 700,000 700,000 ปริมาณงาน สามารถบริหารจัดการ อบต.เมืองลี
จัดการขยะในพ้ืนท่ีต าบล ประสานงบฯ ประสานงบฯ ประสานงบฯ ตามจ านวน และก าจัดขยะในพ้ืนท่ี และหน่วยงาน
เมืองลี กับหน่วยงาน กับหน่วยงาน กับหน่วยงาน งบประมาณ ต าบลเมืองลี ได้อย่าง ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพ
2 โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติ 1.เพ่ืออนุรักษ์และรักษา 1.อนุรักษ์ป่าต้นน้ า 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน ป่าต้นน้ าและแหล่งน้ า อบต.เมืองลี

และอนุรักษ์ป่าต้นน้ าต าบลเมืองลี ป่าต้นน้ าต าบลเมืองลี 2.อนุรักษ์แหล่งน้ า ประสานงบฯ ประสานงบฯ ประสานงบฯ ตามจ านวน ธรรมชาติของต าบล และหน่วยงาน
2.เพ่ืออนุรักษ์แหล่งน้ า กับหน่วยงาน กับหน่วยงาน กับหน่วยงาน งบประมาณ เมืองลีมีความอุดมสมบูรณ์ ท่ีเก่ียวข้อง
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้อง

รวม 2 โครงการ  -  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000  -  -  -

๕.๑ ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างจิตส านึก  ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีต้นน้ า ฝายชะลอน้ า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสนับสนุนท่อ PVC และสาย PE  เพ่ืออุดหนุนโครงการหลวง 7 หมู่บ้าน 105,000 105,000 105,000 ท่อขนาด โครงการหลวงน ้าแขว่ง อบต.เมืองลีและ
แบบคละขนาด น ้าแขว่งส้าหรับสนับสนุน ท่อขนาด 1 นิ ว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 นิ ว ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการหลวง

เกษตรกรต้าบลเมืองลี หนา 8.5 มิลลิเมตร หนา 8.5 มม. อบต.เมืองลี เพ่ือด้าเนินการ น ้าแขว่ง
7 ท่อ ตามโครงการท่ีวางไว้

2 โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณ เพ่ืออุดหนุนโครงการหลวง ขุดบ่อพวง 56,000 56,000 56,000 บ่อพวง โครงการหลวงน ้าแขว่ง อบต.เมืองลีและ
ส้าหรับการขุดบ่อพวง น ้าแขว่งส้าหรับด้าเนินการ จ้านวน 7 บ่อ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 7 บ่อ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการหลวง

ตามโครงการวางไว้ อบต.เมืองลี เพ่ือด้าเนินการ น ้าแขว่ง
ตามโครงการท่ีวางไว้

3 โครงการสนับสนุนถังพักน ้าขนาดเล็ก เพ่ืออุดหนุนโครงการหลวง ถังปูนขนาด 1 คูณ 1 ม. 245,000 245,000 245,000 ถังปูน โครงการหลวงน ้าแขว่ง อบต.เมืองลีและ
น ้าแขว่งส้าหรับด้าเนินการ จ้านวน 70 ถัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1*1 ม. ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการหลวง
ตามโครงการวางไว้ อบต.เมืองลี เพ่ือด้าเนินการ น ้าแขว่ง

70 ถัง ตามโครงการท่ีวางไว้
4 โครงการสนับสนุนระบบสูบน ้าพลังงาน เพ่ืออุดหนุนโครงการหลวง ระบบสูบน ้าพลังงาน 105,000 105,000 105,000 ระบบสูบน ้าฯ โครงการหลวงน ้าแขว่ง อบต.เมืองลีและ

แสงอาทิตย์ น ้าแขว่งส้าหรับด้าเนินการ แสงอาทิตย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 7 ระบบ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการหลวง
ตามโครงการท่ีวางไว้ จ้านวน 7 ระบบ อบต.เมืองลี เพ่ือด้าเนินการ น ้าแขว่ง

ตามโครงการท่ีวางไว้

รวม 4 โครงการ  -  - 511,000 511,000 511,000  -  -  -

๖.1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 5.การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

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)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๑.๑.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐานครอบคลุม 18 6,900,000 18 6,900,000 18 6,900,000 54 20,700,000
     และท่ัวถึง
๑.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 47 28,580,000 47 28,580,000 47 28,580,000 141 85,740,000

รวม 65 35,480,000 65 35,480,000 65 35,480,000 195 106,440,000
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๑.พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 14 5,100,000 14 5,100,000 14 5,100,000 42 15,300,000
2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ น  1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000
      พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพื นท่ี
2.5.พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

รวม 16 5,800,000 16 5,800,000 16 5,800,000 48 17,400,000
๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 3 150,100 3 150,100 3 150,100 9 450,300
๓.๔ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้  1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000
     คู่คุณธรรม และจริยธรรม
3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

รวม 5 400,100 5 400,100 5 400,100 15 1,200,300
๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ                     

กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงำน 
๕.๑.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 6 3,600,000
     จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพื นท่ีต้นน ้า 
     ฝายชะลอน ้า

รวม 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 6 3,600,000
๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

๖.๑.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง- 4 511,000 4 511,000 4 511,000 12 1,533,000
     ส่วนท้องถ่ินและบูรณการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

รวม 4 511,000 4 511,000 4 511,000 12 1,533,000
รวมทั งสิ น 92 43,391,100 92 43,391,100 92 43,391,100 276 130,173,300

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕๖4 ปี  ๒๕๖5 รวม  5  ปี

แบบ ผ.01



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร 350,000 350,000 350,000 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เข้าพ้ืนท่ีเกษตร (ทางเข้าป่าช้า) หมู่ท่ี 3 ในการสัญจร  จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ในการขนถ่ายพืชผลการเกษตร อบต.เมืองลี
โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างถนน 500,000 500,000 500,000 1 มีการคมนาคมและขนส่งพืชผล กองช่าง
บริเวณล าน้ าห่าง ม.3 พืชผลทางการเกษตรท่ีสะดวก จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก อบต.เมืองลี

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน และรวดเร็ว

1 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร เพ่ือการคมนาคมและการขนส่ง 1.สายน้ าทวาย 500,000 500,000 500,000 3 มีการคมนาคมและขนส่งพืชผล กองช่าง
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 พืชผลทางการเกษตรท่ีสะดวก 2.บริเวณทางเข้าป่าช้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ทางการเกษตรได้อย่างสะดวก อบต.เมืองลี

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 3.บริเวณล าน้ าห่าง และรวดเร็ว

2 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร  เพ่ือให้การขนส่งและเดินทาง ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 เกษตรกรมีถนนเพ่ือการเกษตร กองช่าง
ม.3 ส าหรับการเกษตรสะดวกและ จ านวน 1 แห่ง (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน (งบอบจ.น่าน แห่ง ท่ีช่วยให้การขนส่งทาง อบต.เมืองลี 

รวดเร็วย่ิงข้ึน ระยะทาง 4 กิโลเมตร พัฒนาท่ีดินจ.น่าน พัฒนาท่ีดินจ.น่าน พัฒนาท่ีดินจ.น่าน การเกษตรสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน สวพส.น้ าแขว่ง
และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี)

2 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนการเกษตร เพ่ือให้การขนส่งและเดินทาง 1.แป๋ขวาง 500,000 500,000 500,000 3 เกษตรกรมีถนนเพ่ือการเกษตร กองช่าง
บ้านนาหมอ หมู่ท่ี 3 ส าหรับการเกษตรสะดวกและ 2.ห้วยก้างปู (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ท่ีช่วยให้การขนส่งทาง อบต.เมืองลี 

รวดเร็วย่ิงข้ึน 3.ห้วยต้นตอง การเกษตรสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน สวพส.น้ าแขว่ง

รวม 2 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า  67  รายการท่ี 43 และ  45)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า  68  รายการท่ี  2)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก หมู่ท่ี 6 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
การอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าล้าน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
การอุปโภค บริโภค จ้านวน ๑  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก หมู่ท่ี 6 1.เพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน ้าส้าหรับ 1.ห้วยปู่คอด 2.ห้วยห้าน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 3.ห้วยง้อมกอก 4.ห้วยป่าเครือเขา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 5.ห้วยน ้าแขว่ง 6.ห้วยปู่นุ และการเกษตร

2 โครงการก่อสร้างถังพักน ้า หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน ้าเพียงพอ ก่อสร้างถังพักน ้า 500,000 500,000 500,000 1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค คสล. จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าบ้านน ้าแขว่ง หมู่ท่ี 6 1.เพ่ือมีถังเก็บน ้าส้าหรับการอุปโภค 1.บริเวณท่ีดินบ้านนายสุนทร นวลแขว่ง 500,000 500,000 500,000 ปริมาณงาน ประชาชนมีน ้าเพียงพอ กองช่าง
บริโภคและการเกษตร 2.บริเวณท่ีดินนายแปง ใจแขว่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามงบประมาณ ต่อการอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเกษตร

3 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าบาดาล หมู่ท่ี 4 เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างถังพักน ้า 400,000 400,000 400,000 1 ประชาชนมีน ้าเพียงพอต่อ กองช่าง
การอุปโภค บริโภค ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถัง อุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างถังเก็บพักน ้าบาดาล 1.เพ่ือมีปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับ ขุดเจาะบ่อน ้าดิบ 500,000 500,000 500,000 บ่อน ้าดิบ ประชาชนมีปริมาณน ้า กองช่าง
พร้อมขุดเจาะบ่อน ้าดิบใหม่ บ้านนาคา หมู่ท่ี 4 การอุปโภค บริโภคและการเกษตร จ้านวน 1 บ่อ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 บ่อ เพียงพอส้าหรับการอุปโภค อบต.เมืองลี

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ก่อสร้างถังเก็บพักน ้าบาดาล ถังพักน ้าบาดาล บริโภค และการเกษตร
จ้านวน 1 ถัง 1 ถัง

รวม 3 โครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเดิม  (หน้า 13  รายการท่ี  6 และ 7)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 71 รายการท่ี 15)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 71 รายการท่ี 19)

แบบ ผ.02
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โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการเกษตร ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 250,000 250,000 250,000 1 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
(ล้าน้้าแขว่ง ทุ่งนาหมอ) หมู่ท่ี 3 ของราษฎร คสล. จ้านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรให้กับราษฎร อบต.เมืองลี
โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าผาช้าง เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้าเพียงพอ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 400,000 400,000 400,000 1 ประชาชนได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
ฝายนาหมอ  หมู่ท่ี 3 ต่อการท้าการเกษตร คอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี
โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้า เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้าเพียงพอ ก่อสร้างพนังก้ันน้้า 400,000 400,000 400,000 1 ได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กฝายนาหมอ หมู่ท่ี 3 ต่อการท้าการเกษตร คอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้้าบ้านนาหมอ ม.3 1.เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีการเกษตร 1.ฝายนาหมอ 400,000 400,000 400,000 4 สามารถป้องกันน้้ากัดเซาะ กองช่าง
ของประชาชน 2.ฝายผาช้าง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรและท่ีอยู่อาศัย อบต.เมืองลี
2.เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะพ้ืนท่ีอยู่อาศัย 3.ล้าน้้าแขว่ง ของประชาชน
ของประชาชน 4.ทุ่งนาหมอ

2 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้าเพียงพอ ก่อสร้างดาดล้าเหมือง 400,000 400,000 400,000 1 ประชาชนได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 ต่อการท้าการเกษตร คอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

2 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนได้มีปริมาณน้้าเพียงพอ 1.ฝายหัวทุ่ง 400,000 400,000 400,000 7 ประชาชนได้มีปริมาณน้้า กองช่าง
ต่อการท้าการเกษตร 2.ฝายนาขวัญ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอต่อการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

3.ฝายดินแดง
4.ฝายข้ีเหล็ก
5.ฝายมะกอก
6.ฝายผาช้าง
7.ฝายทุ่งเพลิง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า  88 และ 89 รายการท่ี  26 , 35 และ 37)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 86 รายการท่ี 10)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา

ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.1.พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

แบบ ผ.02
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3 โครงการวางท่อเหล่ียมเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้าเพียงพอ วางท่อเหล่ียม 250,000 250,000 250,000 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
ส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง การท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้าเพียงพอ 1.สายน้้าทวาย 500,000 500,000 500,000 9 1.มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
ส้าหรับการเกษตร 2.ห้วยก้างปู (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง การเกษตร อบต.เมืองลี
2.เพ่ือการเดินทางสัญจรท่ีสะดวกรวดเร็ว 3.ห้วยจ้าเต่น 2.ประชาชนสามารถเดินทาง
3.เพ่ือก้าหนดทางไหลของน้้าป้องกัน 4.ปากทางเข้าห้วยต้นกอก สัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
น้้าท่วมท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีทางการเกษตร 5.ทางไปบ้านต้นผ้ึง 3.สามารถก้าหนดทิศทางไหล
ของประชาชน 6.ห้วยตูบผี ของกระแสน้้าป้องกันน้้าท่วม

7.ห้วยปู่แสน หรือน้้าขังท่ีอยู่ของประชาชน
8.โทกดินใต้ หรือพ้ืนท่ีทางการเกษตร

9.บ้านนายเนวิน

4 โครงการซ่อมแซมฝายก้ันน้้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้าเพียงพอ ซ่อมแซมฝายก้ันน้้า 100,000 100,000 100,000 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
ส้าหรับการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง การท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

4 โครงการซ่อมแซมฝายก้ันน้้า หมู่ท่ี 3 1.เพ่ือซ่อมแซมฝายก้ันน้้าให้มีสภาพพร้อมใช้ 1.ฝายนาเพลิง 500,000 500,000 500,000 7 มีฝายพร้อมใช้และมีปริมาณน้้า กองช่าง
2.เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้าเพียงพอ 2.ฝายหัวทุ่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง เพียงพอส้าหรับอุปโภค บริโภค อบต.เมืองลี
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 3.ฝายผาช้าง และการเกษตร

4.ฝายดินแดง
5.ฝายข้ีเหล็ก
6.ฝายนาทวาย
7.ฝายลุงมา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 88 รายการท่ี 28)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 87 รายการท่ี 17)

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.1.พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

5 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้า หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างฝายก้ันน้้า (คสล.) 300,000 300000 300000 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอ กองช่าง
การเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง ส้าหรับการท้าการเกษตร อบต.เมืองลี

5 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้้า บ้านน้้าแขว่ง เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ บริเวณบ้านท่าควาย 300,000 300000 300000 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ฝายลุงสงค์) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง การอุปโภค บริโภค และ อบต.เมืองลี

การเกษตร

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ ก่อสร้างฝายเก็บน้้า 100,000 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
(ฝายป่าไผ่) ม.7 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร บริเวณป่าไผ่ (งบ อบต.) แห่ง การอุปโภค บริโภค และ อบต.เมืองลี 

จ้านวน 1 แห่ง การเกษตร

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายป่าไผ่ เพ่ือให้ประชาชนมีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายป่าไผ่ 300,000 300,000 300,000 1 มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับ กองช่าง
บ้านนาม่วง หมู่ท่ี 7 การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แห่ง การอุปโภค บริโภค และ อบต.เมืองลี 

การเกษตร

รวม 6 โครงการ 2,400,000 2,400,000 2,400,000

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 87  รายการท่ี  22)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 87 รายการท่ี  23)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

2.1.พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 1.การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ

แบบ ผ.02



ตัวช้ีวัด

 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมการค้าภายในชุมชน ส่งเสริมการค้าชุมชน 500,000 500,000 500,000 7 ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน อบต.เมืองลี
ร้านค้าชุมชน  ม.1-ม.7 จ้านวน 7 หมู่บ้าน (งบเกษตร (งบเกษตร (งบเกษตร หมู่บ้าน มีความรู้ในการประกอบกิจการ สวพส.น้้าแขว่ง

จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ร้านค้าสร้างผลประกอบการ/
และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) ผลก้าไรมากย่ิงข้ึน

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนร้านค้าชุมชน 1.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดร้านค้าชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน 700,000 700,000 700,000 7 1.มีร้านค้าชุมชนรายใหม่เพ่ิมข้ึน อบต.เมืองลี
เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และ 2.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ร้านค้าชุมชนต้าบลเมืองลี งบ อบต.และประสาน งบ อบต.และประสาน งบ อบต.และประสาน หมู่บ้าน 2.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และหน่วยงาน
การเกษตร 3.เพ่ือสนับสนุนร้านค้าชุมชนให้มีรายได้ งบประมาณกับ งบประมาณกับ งบประมาณกับ 3.ร้านค้าชุมชนเดิมมีรายได้ ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ิมพูนมากย่ิงข้ึน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ิมมากย่ิงข้ึน

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้และส่งเสริม อบรมและส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 7 ประชาชนต้าบลเมืองลีมี อบต.เมืองลี
การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ และสนับสนุน การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือสร้าง การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ (งบปศุสัตว์อ.นาหม่ืน (งบปศุสัตว์อ.นาหม่ืน (งบปศุสัตว์อ.นาหม่ืน หมู่บ้าน ความรู้ในการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ สวพส.น้้าแขว่ง
อาหาร แร่ธาตุ วัคซีนกันโรคส้าหรับสัตว์ รายได้แก่ประชาชน จ้านวน 7 หมู่บ้าน และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี) และอบต.เมืองลี)
ม.1-ม.7

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเล้ียง 1.เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุน 700,000 700,000 700,000 7 1.มีผู้เล้ียงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน อบต.เมืองลี
สัตว์เศรษฐกิจ 2.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ งบ อบต.และประสาน งบ อบต.และประสาน งบ อบต.และประสาน หมู่บ้าน 2.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และหน่วยงาน

3.เพ่ือสนับสนุนผู้เล้ียงสัตว์เศรษฐกิจให้มี ต้าบลเมืองลี งบประมาณกับ งบประมาณกับ งบประมาณกับ 3.ผู้เล้ียงสัตว์เศรษฐกิจมีรายได้ ท่ีเก่ียวข้อง
รายได้มากย่ิงข้ึน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มากย่ิงข้ึน

รวม 2 โครงการ 1,400,000 1,400,000 1,400,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ท่ี 3.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 95 รายการท่ี 7)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการเดิม  (หน้า 95 รายการท่ี 10)

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายการขอเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ท่ี ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

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)

๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๑.๑.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและท่ัวถึง 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 6 3,000,000
๑.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 3 6,000,000 3 6,000,000 3 6,000,000 9 18,000,000

รวม 5 7,000,000 5 7,000,000 5 7,000,000 15 21,000,000
๒) ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

๒.๑.พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 6 2,400,000 6 2,400,000 6 2,400,000 18 7,200,000
2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ น 2 1,400,000 2 1,400,000 2 1,400,000 6 4,200,000
     พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพื นท่ี

รวม 8 3,800,000 8 3,800,000 8 3,800,000 24 11,400,000
รวมทั งสิ น 13 10,800,000 13 10,800,000 13 10,800,000 39 32,400,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำรำยกำรเปล่ียนแปลงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 รวม  5  ปีปี  ๒๕๖4 ปี  ๒๕๖5

แบบ ผ.01



 ๒๕61
(บาท)

 ๒๕62
(บาท)

 ๒๕63
(บาท)

 ๒๕64
(บาท)

 ๒๕65
(บาท)

1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไป ค่าวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือมีเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ 24,000 24,000 24,000 กองช่าง

เก่ียวกับเคหะและชุมชน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับส านักงานกองช่าง จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

2 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไป ค่าวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือติดต้ังกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

เก่ียวกับเคหะและชุมชน โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับจุดเส่ียงอุบัติเหตุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบต.เมืองลี

และสถานท่ีท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลเมืองลี

524,000 524,000 524,000รวม

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
 ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ท่ี วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ.03


