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  ด้วยมีการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันว าคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  ฉบับน้ีจึงมีเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องจัดทำเปลี่ยนแปลงและดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องเชื่อมโยง
กับปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามภารกิจที่
ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขเป็นสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็น
แผนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล  ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล  ซึ่งได้กำหนดแผนงานการ
พัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างดียิ่ง 
   

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ใคร่ขอขอบคุณทุกภาคส่วน คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์จัดหาข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลบ้านกลางให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน

1 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ครอบครัว โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ครอบครัว เพ่ือก ำหนดขอบเขตของ กำรพัฒนำด้ำนสังคม สังคมสงเคระห์
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์และขอบเขต และวัฒนธรรม

ของเป้ำหมำยตัวช้ีวัด (KPI)
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
เพ่ือสังคมสงเครำะห์ช่วยเหลือครอบมครัวเด็กยำกจน เพ่ือช่วยเหลือด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์ ผู้ท่ีประสบปัญหำ ให้ชัดเจนสอดคล้องกับ
คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ทำงสังคม เช่น เด็ก สตรีคนชรำ คนพิกำร คนเร่ร่อน ภำรกิจของกองสวัสดิกำร
คนไร้ท่ีพ่ึง ผู้ติดเช้ือเอดส์ผู้ขำดแคลนท่ีอยู่อำศัย ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกจน ผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับ สังคม

ผลกระทบจำกเอดส์ ผู้ไร้สัญชำติผู้ตกอยู่ในกระบวนกำร
กำรค้ำมนุษย์เป็นต้น โดยเป็นกำรช่วยเหลือในด้ำนกำร
ด ำรงชีพ เช่น ค่ำเคร่ืองอุปโภค บริโภค  ค่ำถุงยังชีพ 
ค่ำเคร่ืองนุ่งห่ม ค่ำเคร่ืองครัว ค่ำเคร่ืองนอน เป็นต้น
ซ่ึงกำรให้ควำมช่วยเหลืออำจเป็นส่ิงของหรือจ่ำยเป็นเงิน
ท้ังน้ีไม่รวมถึง กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตร
ค่ำเคร่ืองมือประกอบอำชีพกำรสำธำรณะสุข กำรรักษำ
พยำบำล ค่ำวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่อำศัยประจ ำค่ำวัสดุก่อสร้ำง
วัสดุไฟฟ้ำหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ท่ีอยู่อำศัย โรงเรือนเก็บพืชผลกำรเกษตร

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
แบบ  ผ.02

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)
จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค - บริโภคท่ีจ ำเป็นต่อกำรยังชีพ ให้กำรช่วยเหลือในด้ำนกำรด ำรงชีพ เช่น ค่ำเคร่ืองอุปโภค 
ในกำรช่วยเหลือเด็กและเยำวชน คนพิกำร ผู้สูงอำยุ บริโภค ค่ำถุงยังชีพ ค่ำเคร่ืองนุ่งห่ม ค่ำเคร่ืองครัว
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยำกไร้  ผู้ด้อยโอกำส คนไร้ท่ีพ่ึง ค่ำเคร่ืองนอน เป็นต้น ซ่ึงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ขำดแคลนท่ีอยู่อำศัยและเป็นค่ำใช้จ่ำย อำจเป็นส่ิงของหรือจ่ำยเป็นเงินแก่ผู้ท่ีประสบปัญหำ
ในกำรสงเครำะห์ครอบครัวเด็กและเยำวชน คนพิกำร ทำงสังคม เช่น เด็ก ผู้สูงอำยุ คนพิกำร คนเร่ร่อน 
ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส คนไร้ท่ีพ่ึง ผู้ด้อยโอกำส สตรี ผู้ยำกจน ผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ขำดแคลนท่ีอยู่อำศัย ผู้ได้รับผลกระทบจำกเอดส์ ผู้ไร้สัญชำติ ผู้ตกอยู่ใน

กระบวนกำรกำรค้ำมนุษย์  เป็นต้น
ตัวช้ีวัด  (KPI) ตัวช้ีวัด  (KPI)
จ ำนวนครอบครัว ท่ีได้รับกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือ จ ำนวนครอบครัว ท่ีได้รับกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือ

ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ครอบครัว  เด็กและเยำวชน ครอบครัว  เด็ก  ผู้สูงอำยุ คนพิกำร คนเร่ร่อน 
คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกำส  สตรี ผู้ยำกจน ผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส คนไร้ท่ีพ่ึง ผู้ได้รับผลกระทบจำกเอดส์ ผู้ไร้สัญชำติ ผู้ตกอยู่ใน
ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ขำดแคลนท่ีอยู่อำศัย กระบวนกำรกำรค้ำมนุษย์ เป็นต้น ได้รับกำรสังคม
ได้รับสงเครำะห์ช่วยเหลือ สงเครำะห์ ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต  
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รวม 1 โครงการ เปล่ียนแปลง



ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน

1 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู มีฝาปิด บริเวณ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู มีฝาปิด บริเวณ เน่ืองจากระดับความสูง การพัฒนาด้านโครงสร้าง อุตสาหกรรมและการโยธา
ซอยบ้านนางวรรณา  พรมโย หมู่ท่ี ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา ซอยบ้านนางวรรณา  พรมโย หมู่ท่ี ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา ของรางระบายน ้ากับ พื นฐาน สาธารณูปโภค 

ถนนสูงมากเกินไป จึง สาธารณูปการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ไม่จ้าเป็นต้องก่อสร้าง
ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. รูปตัวยู มีฝาปิด ขนาดกว้าง ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. รูปตัวยู มีฝาปิด ขนาดกว้าง รางระบายน ้าตามระยะ
ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 126.00  เมตร ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ทางเดิม
ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร  บริเวณซอย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑.00 เมตร พร้อมขุดวางท่อ
บ้านนางวรรณา  พรมโย  หมู่ท่ี  12  ระบายน ้า คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จ้านวน  ๓  ท่อน
บ้านแจ่มพัฒนา และบ่อพักน ้า จ้านวน ๑ บ่อ บริเวณซอยบ้าน

นางวรรณา  พรมโยหมู่ท่ี ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง)

งบประมาณ ปี 2566 = 325,000 บาท งบประมาณ ปี 2566 = 51,000 บาท

3
รวม 1 โครงการ เปล่ียนแปลง

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน         

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2565

เทศบาลต้าบลบ้านกลาง อ้าเภอเมืองล้าพูน จังหวัดล้าพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แบบ  ผ.02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน

1

2

3

4

5

4

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดศรีชุม หมู่ท่ี 5      
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 142 ข้อ 5 )

โครงการประเพณีสรงน  าวัด ประจ าวัดศรีชุม หมู่ท่ี 5  
งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดขี เหล็ก หมู่ท่ี 3      
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 141 ข้อ 3 )

โครงการประเพณีสรงน  าวัด ประจ าวัดขี เหล็ก หมู่ท่ี 3 
งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดป่าม่วงสันป่าฝ้าย หมู่ท่ี 4 
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 141 ข้อ 4 )

โครงการประเพณีสรงน  าวัด ประจ าวัดป่าม่วงสันป่าฝ้าย 
หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดศรีค า หมู่ท่ี 2      
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 141 ข้อ 2 )

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการประเพณีสรงน  าวัด ประจ าวัดศรีค า หมู่ท่ี 2 
งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน         

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
  เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 1 พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดพญาผาบ หมู่ท่ี 1      
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 143 ข้อ 11 )

โครงการประเพณีสรงน  าวัด ประจ าวัดพญาผาบ หมู่ท่ี 1 
งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

แบบ  ผ.02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งความม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แก้ไขใหม่) เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน         

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
  เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 1 พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

แบบ  ผ.02/1

6

7

8

9

10

5
รวม 10 โครงการ เปล่ียนแปลง

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดฆ้องค า หมู่ท่ี 9      
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 143 ข้อ 9 )

โครงการประเพณีท าบุญทักษิณานุปทาน วัดฆ้องค า หมู่ท่ี
 9 งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดประตูโขง หมู่ท่ี 10      
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 143 ข้อ 10 )

โครงการประเพณีสรงน  าวัด ประจ าวัดประตูโขง หมู่ท่ี 10
  งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดร่องส้าว หมู่ท่ี 7      
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 142 ข้อ 7 )

โครงการประเพณีสรงน  าวัด ประจ าวัดร่องส้าว หมู่ท่ี 7  
งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดแม่ยาก หมู่ท่ี 8      
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 142 ข้อ 8 )

โครงการประเพณีสรงน  าวัด ประจ าวัดแม่ยาก หมู่ท่ี 8  
งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริมประเพณี ประจ าวัดสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6      
งบประมาณ 15,000 บาท (หน้า 142 ข้อ 6 )

โครงการประเพณีสรงน  าวัด ประจ าวัดสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6 
งบประมาณ 15,000 บาท

ตามประกาศวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ


