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คำนำ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  กำหนดให้

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่      
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองรวมถึงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของของแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ตลอดจนกระบวนการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กำหนดว่าเพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย     
ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสามารถนำไปพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข      
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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หน้า 1 
 

หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 2) พ.ศ. 2565 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ    
และหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม        
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์        
ที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติม       
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  

 เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รวมทั้งได้ดำเนินการเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ซึ่งคงอยู่
ในห้วงระยะเวลาที่บังคับใช้ (มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2565) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพ่ิมเติม รายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น     
และได้บรรจุโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประกอบกับได้
มี การแก้ ไขแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  พ .ศ .2561 – 2565 แก้ ไขครั้ งที่  1 เมื่ อวันที่  13 มีนาคม 2563              
โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพ่ืออุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชนทั้ง 21 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว เพ่ือดำเนินการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่  

 สืบเนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แจ้งความ
ประสงค์ขอปรับแผนการดำเนินงานโดยเปลี่ยนจากการอุดหนุนให้ชุมชน เป็นเทศบาลดำเนินการเองโดยให้
เหตุผลว่าชุมชนไม่มีความพร้อมและไม่ขอรับงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จึงขอให้
เทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินโครงการแทน  

 การเปลี่ยนแปลงกรณีดังกล่าวส่งผลให้เป้าหมายของโครงการ วัตถุประสงค์ และสาระสำคัญ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสามารถนำไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนิน
โครงการพระราชดำริหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นกรณีทีเ่กี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 22/2 กำหนดให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 

 

 

 

 



หน้า 2 
 

 

บทนำ 
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดบทนิยามตามนัยความหมายในข้อ 4 ดังนี้ 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา     
ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง
โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไป 

 “การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงานโครงการที่ ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ เป้าหมายและสาระสำคัญของโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. เพ่ือให้สามารถนำไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการพระราชดำริหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 

 3. เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดความคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบ 

 4. เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 ข้อ ๒๒/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอํานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ฯ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้



หน้า 3 
 

ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 22/2  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 1. สำนัก/กอง ต้นเรื่อง เสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานที่
มีหน้าที่จัดทำแผน 

 2. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำร่างแผนที่เปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ 

 4. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 5. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  



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)

1) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรบริกำร

    1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 0.00

    1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 0.00

    1.3 แผนงำนสำธำรณสุข 0.00

รวม -    -                   -    -                   -    -                   -    -                   -    -                   -      0.00

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

    2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 0.00 0.00

รวม -    -                   -    -                   -    -                   -    -                   -    0.00 0.00

3) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

    3.1 แผนงำนสำธำรณสุข 1 420,000.00      1 420,000.00       

    3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

    3.3 แผนงำนงบกลำง

    3.4 แผนงำนกำรพำณิชย์

รวม -    -                   -    -                   -    -                   -    -                   1 420,000.00      1 420,000.00       

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 0.00 0.00

    4.2 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 0.00 0.00

    4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00

รวม -    -                   -    -                   -    -                   -    -                   -    0.00 -      0.00

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ.01

หน้า 4



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรส่งเสริม 

    คุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน

    5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00

    5.2 แผนงำนงบกลำง 0.00 0.00

รวม -    -                   -    -                   -    -                   -    -                   -    0.00 -      0.00

6) ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรมีส่วนร่วม

    ของประชำชน

    6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00

    6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 0.00 0.00

    6.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 0.00 0.00

    6.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม 0.00 0.00

          และนันทนำกำร

รวม -    -                   -    -                   -    -                   -    -                   -    0.00 -      0.00

รวมท้ังส้ิน -    -                   -    -                   -    -                   -    -                   1 420,000.00      1 420,000.00       

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หน้า 5



   
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขคร้ังท่ี 1 หน้า 122 ล าดับ 8
1 โครงการพระราชด าริ เพ่ือสนับสนุนให้ อุดหนุนให้คณะกรรมการ 400,000 420,000 420,000 420,000 อุดหนุนให้คณะ สามารถแก้ไขปัญหา กอง

ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน ชุมชนในเขต ทม.สระแก้ว กรรมการชุมชน ด้านสาธารณสุขใน สาธารณสุข
จัดท าโครงการตาม จ านวน 21 ชุมชน ๆ ละ ครบท้ัง พ้ืนท่ีของชุมชนได้ และ
พระราชด าริด้าน 20,000 บาท 21 ชุมชน อย่างเหมาะสมกับ ส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี ปัญหาและบริบทพ้ืนท่ี

โครงการท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
1 โครงการพระราชด าริ 1.เพ่ือขับเคล่ือนโครงการพระราช จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 400,000 420,000 420,000 420,000 ร้อยละ 80 สามารถน าความรู้ กอง

ด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม โครงการพระราชด าริด้าน ของผู้เข้ารับการ ความสามารถ ทักษะ สาธารณสุข
ต่างๆให้มีความหมาะสมกับสภาพ สาธารณสุข อย่างน้อย อบรมมีความรู้ มาต่อยอดในการดูแล และ
ปัญหาและบริบทของพ้ืนท่ี 3 โครงการ/กิจกรรม ให้กับ ความสามารถ ส่งเสริมสุขภาพของ ส่ิงแวดล้อม
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง และทักษะ ตนเองและประชาชน
สาธารณสุขของประชาชนในการ สระแก้ว จ านวน 21 ชุมชน เพ่ิมมากข้ึน ในชุมชนตามสภาพ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทักษะ ปัญหาและบริบท
และประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ของพ้ืนท่ี

420,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2565

เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

        3.1 แผนงานสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตท่ีดี

    3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 1 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 6

แบบ ผ.02



หน้า 7 
 

 
 

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 2) พ.ศ. 2565 

รายละเอียด 
ในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการพระราชดำริ   
ด้านสาธารณสุข  

    เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีเป้าหมาย  
เพ่ืออุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 21 ชุมชนๆ 
ละ 20,000 บาท สำหรบัการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดำริ ในกิจกรรมต่างๆ 
   แตชุ่มชนแจ้งความประสงค์ว่าไม่ขอรับ
งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว และขอให้เทศบาลเมืองสระแก้ว
ดำเนินโครงการแทน 
   ส่งผลให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
   จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงแผนพฒันา เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์      
และเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการ 
สาธารณสุข    
และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข   

และ
สิ่งแวดล้อม 

 


