แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เรื่อง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.............................................
ตามความในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไ ขเพิ ่ม เติม ถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 , ข้อ 22/1 , ข้อ 22/2
และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น พ.ศ.2541
และแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที ่ 2 และฉบั บ ที ่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 3 วิ ธ ี ก ารจั ด ทำงบประมาณ ข้ อ 22
ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด
ที ่ มท 0810.3/ว1140 ลงวั น ที ่ 10 เมษายน 2563 เรื ่ อ งแนวทางการจั ด ทำประชาคมท้ อ งถิ่ น
กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บ ั น และเป็ น การควบคุ ม โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้น
การจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
จนกว่ า สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี ่ ค ลาย
ไปในทางที่ปลอดภัย และผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน
ตามความในหนังสือ ที่ นน 0023.3/ว418 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564แล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลเมื อ งลี ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื อ งลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลเมืองลีให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตำบลเมืองลี ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายวิชิต บัตริยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

สารบัญ
หน้า
คำนำ
1.บัญชีสรุปโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติม (แบบ ผ.01)
1.1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง (แบบ ผ.02)
1.2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานที่ 2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

1
2
3

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2525)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ยุทธศำสตร์
๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
๑.๑.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและทั่วถึง
รวม
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.1.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
รวม
รวมทังสิน

แบบ ผ.01

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
6
6

12,000,000
12,000,000

6
6

12,000,000
12,000,000

12
12

24,000,000
24,000,000

3
3
9

1,500,000
1,500,000
13,500,000

3
3
9

1,500,000
1,500,000
13,500,000

6
6
18

3,000,000
3,000,000
27,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน
สายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
2 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้าเย็น
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้า ถนนสายบ้านนาหมอบ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
4 โครงการขยายไหล่ทางถนนสายบ้านนาหมอบ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าถนนสายบ้านนาหมอบ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
6 โครงการวางท่อและขยายถนนภายในหมู่บ้านนาหมอ
หมู่ที่ 3
รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ถนนสายบ้านนาหมอถึง
บ้านวังน้าเย็น ได้รับการปรับปรุง
หรือซ่อมแซม
เพื่อก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอ
และบ้านวังน้าเย็น ให้เกิดช่องทาง
ในการเดินทางสัญจรที่สะดวกยิ่งขึน
เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้าให้สามารถ
ก้าหนดทิศทางไหลของน้าและป้องกัน
น้ากัดเซาะผิวถนน
1.เพื่อขยายไหล่ทางให้กว้างยิ่งขึน
2.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจร
เดินทาง
เพื่อให้มีรางระบายน้าส้าหรับป้องกัน
น้ากัดเซาะผิวถนนและการก้าหนด
ทิศทางการไหลของน้า
1.เพื่อขยายไหล่ทางให้กว้างยิ่งขึน
2.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจร
เดินทาง
-

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
5,000,000
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน
(งบ อบต.)
สายบ้านนาหมอ -บ้านวังน้าเย็น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอบ้านวังน้าเย็น
ปรับปรุงท่อระบายน้าถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้าเย็น
ขยายไหล่ทางถนน
สายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้าเย็น
ก่อสร้างรางระบายน้าถนนสาย
บ้านนาหมอ-บ้านวังน้าเย็น
วางท่อและขยายถนน
ภายในหมู่บ้านนาหมอ
-

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕65
(บาท)
5,000,000 ปริมาณงาน
(งบ อบต.) ตามจ้านวน
งบประมาณ
5,000,000 5,000,000 ปริมาณงาน
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ตามจ้านวน
งบประมาณ
500,000
500,000 ปริมาณงาน
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ตามจ้านวน
งบประมาณ
500,000
500,000 ปริมาณงาน
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ตามจ้านวน
งบประมาณ
500,000
500,000 ปริมาณงาน
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ตามจ้านวน
งบประมาณ
500,000
500,000 ปริมาณงาน
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ตามจ้านวน
งบประมาณ
12,000,000 12,000,000
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน
สายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้าเย็น
ให้ดียิ่งขึน
มีการก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอ
และบ้านวังน้าเย็น

กองช่าง
อบต.เมืองลี

มีการปรับปรุงท่อระบายน้าถนน
สายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้าเย็น

กองช่าง
อบต.เมืองลี

1.มีการขยายไหล่ทางให้กว้างขึน
2.สามารถลดอุบัติเหตุจากการ
สัญจรเดินทาง
มีการก่อสร้างรางระบายน้า
ถนนสายนาหมอ-บ้านวังน้าเย็น

กองช่าง
อบต.เมืองลี

มีการวางท่อและขยายถนนภายใน
หมู่บ้านนาหมอท้าให้สามารถลด
อุบัติเหตุจากการเดินทาง
-

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

กองช่าง
อบต.เมืองลี

-

รายละเอียดโครงการพัฒนารายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถและความเสมอภาคในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ที่ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.1.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7

1.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
การเกษตร
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้า
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้า
ให้มีสภาพพร้อมใช้
2.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
การเกษตร
3.เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค
1.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม สานต่อ
หรือด้าเนินการอื่นใดอันเป็นไปตาม
แนวทางพระราชด้าริโคกหนองนาโมเดล
2.เพื่อบริหารจัดการน้า โคก หนอง นา
ในพืนที่ขนาดจ้ากัด (ขนาดเล็ก)
ตามแนวทางพระราชด้าริ
-

3 โครงการโคกหนองนาโมเดล

รวม

3 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดสระน้าเพื่อการเกษตร
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7

งบประมาณและที่มา
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๒๕64
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้า
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

500,000
(งบ อบต.)

ด้าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม
สานต่อหรือด้าเนินการอื่นใด
อันเป็นไปตามพระราชด้าริ
โคกหนองนาโมเดล

500,000
(งบ อบต.)

-

แบบ ผ.02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕65
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
500,000 ปริมาณงาน บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 มีแหล่งน้าและ
กองช่าง
(งบ อบต.) ตามจ้านวน ปริมาณน้าเพียงพอส้าหรับการเกษตร อบต.เมืองลี
งบประมาณ

500,000 ปริมาณงาน 1.บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 มีปริมาณน้า
(งบ อบต.) ตามจ้านวน เพียงพอส้าหรับการเกษตร
งบประมาณ 2.ฝายหล่ายหน้าได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

กองช่าง
อบต.เมืองลี

500,000 ปริมาณงาน 1.สามารถจัดการน้า โคก หนอง นา
(งบ อบต.) ตามจ้านวน ในพืนที่ขนาดจ้ากัด (ขนาดเล็ก)
งบประมาณ ในพืนที่ต้าบลเมืองลี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.สามารถส่งเสริมการเกษตรให้กับ
ประชาชนต้าบลเมืองลี
1,500,000 1,500,000
-

อบต.เมืองลี

-

