แผนพัฒนาท้องถิ่น

Local development plan
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

คำนำ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตนเองรวมถึงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึ งได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมายและกลยุทธ์ อันมี ลักษณะเป็ นการกำหนดรายละเอียดของของแผนงาน
โครงการพัฒ นาที่จัดทำขึ้น ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ตลอดจนกระบวนการวางแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กำหนดว่าเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบั ติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานราชพิ ธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เปลี่ ยนแปลง (ครั้ งที่ 2) พ.ศ. 2565 เพื่อให้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสามารถนำไปพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิ นโครงการพระราชดำริหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
ให้ เป็ นไปตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งวางแนวทางเพื่ อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 037-241-491 ต่อ 28
โทรสาร 037-242-702
พฤษภาคม 2565
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หน้า 1

หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนาจ
และหน้ าที่ ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และแผนการดำเนิ น งาน โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ใช้แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น กรอบในการจั ด ทำงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒ นา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอาจเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รวมทั้งได้ดำเนินการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ซึ่งคงอยู่
ในห้วงระยะเวลาที่บังคับใช้ (มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2565) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม รายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น
และได้บรรจุโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประกอบกับได้
มี ก ารแก้ ไ ขแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2561 – 2565 แก้ ไ ขครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม 2563
โดยมี เป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์เพื่ ออุ ดหนุ น ให้ ค ณะกรรมการชุ มชนทั้ ง 21 ชุ ม ชน ในเขตเทศบาลเมือ ง
สระแก้ว เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่
สืบ เนื่ องจากกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่ว ยงานรับผิดชอบหลั ก แจ้งความ
ประสงค์ขอปรับแผนการดำเนินงานโดยเปลี่ยนจากการอุดหนุน ให้ชุมชน เป็นเทศบาลดำเนินการเองโดยให้
เหตุผลว่าชุมชนไม่มีความพร้อมและไม่ขอรับงบประมาณสำหรับการดำเนิน งานตามโครงการดังกล่าว จึงขอให้
เทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินโครงการแทน
การเปลี่ยนแปลงกรณีดังกล่าวส่งผลให้ เป้าหมายของโครงการ วัตถุประสงค์ และสาระสำคัญ
ของแผนพัฒ นาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีความจำเป็น ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสามารถนำไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิน
โครงการพระราชดำริหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นกรณีทเี่ กี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22/2 กำหนดให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หน้า 2

บทนำ
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดบทนิยามตามนัยความหมายในข้อ 4 ดังนี้
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง
โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไป
“การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ เป้าหมายและสาระสำคัญของโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้ สามารถนำไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริห รือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
3. เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดความคล่องตัว และเป็นไปตามระเบียบ
4. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้ อ ๒๒/2 ในกรณี ก ารเพิ่ ม เติ ม หรือ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วกั บ โครงการ
พระราชดําริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอํานาจของผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่น ฯ เมื่ อ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เพิ่ ม เติ ม หรือ เปลี่ ย นแปลงได้ รับ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ปิ ด ประกาศให้

หน้า 3
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 22/2
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
1. สำนัก/กอง ต้นเรื่อง เสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานที่
มีหน้าที่จัดทำแผน
2. เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบในการจัดทำแผน (นักวิเคราะห์ น โยบายและแผน) กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำร่างแผนที่เปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
4. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
5. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2562
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

แบบ ผ.01

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรบริกำร
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
1.3 แผนงำนสำธำรณสุข

0.00
0.00
0.00

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
รวม
3) ยุทธศำสตร์ดำ้ นสำธำรณสุขและสิง่ แวดล้อม
3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
3.3 แผนงำนงบกลำง
3.4 แผนงำนกำรพำณิชย์
รวม
4) ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
4.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

1

420,000.00

1

420,000.00

1

420,000.00

1

420,000.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

หน้า 4

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561

ยุทธศาสตร์

จำนวน
โครงกำร

5) ยุทธศำสตร์ดำ้ นพัฒนำกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตสังคม และชุมชน
5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
5.2 แผนงำนงบกลำง
รวม
6) ยุทธศำสตร์ดำ้ นสังคมและกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
6.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
6.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
6.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
รวม
รวมทั้งสิน้

-

ปี 2562

งบประมำณ
(บำท)

-

จำนวน
โครงกำร

-

ปี 2563

งบประมำณ
(บำท)

-

จำนวน
โครงกำร

-

แบบ ผ.01

ปี 2564

งบประมำณ
(บำท)

-

จำนวน
โครงกำร

-

ปี 2565

งบประมำณ
(บำท)

-

จำนวน
โครงกำร

-

รวม 5 ปี

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

420,000.00

1

420,000.00

หน้า 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 122 ลาดับ 8

1 โครงการพระราชดาริ เพื่อสนับสนุนให้
คณะกรรมการชุมชน
ด้านสาธารณสุข
จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่
โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
1 โครงการพระราชดาริ 1.เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราช
ด้านสาธารณสุข
ดาริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต่างๆให้มีความหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของพื้นที่
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ
รวม 1 โครงการ

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต ทม.สระแก้ว
จานวน 21 ชุมชน ๆ ละ
20,000 บาท

400,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

420,000

420,000

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

420,000 อุดหนุนให้คณะ
กรรมการชุมชน
ครบทั้ง
21 ชุมชน

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สามารถแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขใน
พื้นที่ของชุมชนได้
อย่างเหมาะสมกับ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ปัญหาและบริบทพื้นที่

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 400,000
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย
3 โครงการ/กิจกรรม ให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว จานวน 21 ชุมชน

420,000

420,000

420,000 ร้อยละ 80 สามารถนาความรู้
กอง
ของผู้เข้ารับการ ความสามารถ ทักษะ สาธารณสุข
อบรมมีความรู้ มาต่อยอดในการดูแล
และ
ความสามารถ ส่งเสริมสุขภาพของ สิ่งแวดล้อม
และทักษะ
ตนเองและประชาชน
เพิ่มมากขึ้น ในชุมชนตามสภาพ
ปัญหาและบริบท
ของพื้นที่
420,000

หน้า 6

หน้า 7

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565
รายละเอียด
ในแผนพัฒนา
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง)
โครงการพระราชดำริ
เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีเป้าหมาย
ด้านสาธารณสุข
เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 21 ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาท สำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดำริ ในกิจกรรมต่างๆ
แต่ชุมชนแจ้งความประสงค์ว่าไม่ขอรับ
งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว และขอให้เทศบาลเมืองสระแก้ว
ดำเนินโครงการแทน
ส่งผลให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

