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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ครั้งที่ 1) 
 

เทศบาลนครปากเกร็ด 
 

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลนครปากเกร็ด 



ค ำน ำ 
 

  ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เมื่อวันที ่ 29 พฤศจิกายน 2559 ประกาศอนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) เมื่อวันที ่ 1 
มิถุนายน 2560 และประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2561  ไปแล้วนั้น  เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ดมีความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา 
เพ่ือให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดจึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) พร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดพิจารณา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เทศบาลนครปากเกร็ดหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 
      

รายละเอียดโครงการพัฒนา         หน้า 

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       1 

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    2-4 

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค     5 

 

 

 

 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
ข้อความเดิม ข้อความเดิม

1.3 โครงการประเพณี  - เพ่ือส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - จ านวน - ประชาชนมี กองการศึกษา
สงกรานต์ ประชาชนมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม กิจกรรม ส่วนร่วมในการ

ในการอนุรักษ์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม ได้แก่ - ระดับความ อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมและ  - พิธีสรงน  าพระ พึงพอใจของ วัฒนธรรม
ประเพณีไทย  - พิธีรดน  าขอพรผู้สูงอายุจาก ผู้เข้าร่วม     ประเพณีไทย
- เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ชุมชนต่าง ๆ กิจกรรม - วัฒนธรรมและ
และประเพณีไทยให้  - จัดมหรสพ/การแสดงด้าน ประเพณีไทยได้รับ
คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ให้

คงอยู่สืบไป
เปล่ียนแปลงใหม่ เปล่ียนแปลงใหม่

1.3 โครงการเทศกาล  - เพ่ือส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - จ านวน - ประชาชนมี กองการศึกษา
สงกรานต์ ประชาชนมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม กิจกรรม ส่วนร่วมในการ

ในการอนุรักษ์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม ได้แก่ - ระดับความ อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมและ  - พิธีสรงน  าพระ พึงพอใจของ วัฒนธรรม
ประเพณีไทย  - พิธีรดน  าขอพรผู้สูงอายุจาก ผู้เข้าร่วม     ประเพณีไทย
- เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ชุมชนต่าง ๆ กิจกรรม - วัฒนธรรมและ
และประเพณีไทยให้  - จัดมหรสพ/การแสดงด้าน ประเพณีไทยได้รับ
คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ให้

 - จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ คงอยู่สืบไป
หมายเหตุ รายการท่ีเปล่ียนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 220 โครงการท่ี 1.3 และท่ีแก้ไขตามประกาศลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560  เปล่ียนแปลงเน่ืองจากช่ือโครงการเดิมไม่เป็นไป
ตามหนังสือมาตรฐานการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และเปล่ียนแปลงเป้าหมายเพ่ือให้ครอบคลุมกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ

1

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี

ผ. 01



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

ข้อความเดิม ข้อความเดิม

9. ก่อสร้างเข่ือน คสล. พร้อมทาง -             -           -              25,870,000

เดินเท้า บริเวณคลองส่วย 

จากถนนแจ้งวัฒนะ - ทางเข้าหมู่บ้าน

พงษ์เพชร ฝ่ังเดียว

ความยาวรวมประมาณ 1,150 ม.
เปล่ียนแปลงใหม่ เปล่ียนแปลงใหม่

9. ก่อสร้างเข่ือน คสล. พร้อมทาง -             -           -              23,000,000

เดินเท้า บริเวณคลองส่วย 

จากถนนแจ้งวัฒนะ - ทางเข้าหมู่บ้าน

พงษ์เพชร ฝ่ังเดียว

ความยาวรวมประมาณ 1,070 ม.

หมายเหตุ  รายการท่ีเปล่ียนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 239  โครงการก่อสร้างเข่ือน เป้าหมายท่ี 9 เปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพพื นท่ีจริง เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์พื นท่ีสาธารณะ

2

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี

ผ. 01



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
ข้อความเดิม

11. ก่อสร้างเข่ือน คสล. พร้อมทาง -             -           -              25,000,000
เดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่
จากถนนติวานนท์ ถึง
ซอยพระแม่มหาการุณย์ 13 ฝ่ังเดียว
ความยาวประมาณ 780.00 ม.

3

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง ผ. 01



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
1 โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงเข่ือน เปล่ียนแปลงใหม่

1.1 โครงการ  - เพ่ือช่วยการระบาย  - ก่อสร้างเข่ือน คสล. พร้อมทาง -             -           25,000,000 -              - ความยาว  - สามารถแก้ไข ส านักการช่าง
ก่อสร้างเข่ือน น  าในเขตเทศบาล เดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ เข่ือน ปัญหาน  าท่วมใน

นครปากเกร็ด จากถนนติวานนท์ ถึง พื นท่ีได้อย่างมี
 - เพ่ือป้องกันการ ซอยพระแม่มหาการุณย์ 13 ฝ่ังเดียว ประสิทธิภาพ
พังทลายของตล่ิง ความยาวประมาณ 780.00 ม.  - การพังทลายของ

ตล่ิงลดลง

หมายเหตุ  รายการท่ีเปล่ียนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 239 เป้าหมายท่ี 11 เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีส่งเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลนครปากเกร็ด

2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม

   แผนงานเคหะและชุมชน

ผ. 05



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

ข้อความเดิม ข้อความเดิม

20. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. -             -           -              4,500,000
บริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34  
(ซอยงบประมาณ 15)
กว้างประมาณ 4.00 ม. 
ยาวประมาณ 295.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื นท่ีประมาณ  
1,180.00 ตร.ม. วางท่อระบายน  า
คสล. Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั งสองฝ่ัง
ความยาวรวมประมาณ 590.00 ม.
ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม.
ทั งสองฝ่ัง

เปล่ียนแปลงใหม่ เปล่ียนแปลงใหม่

20. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. -             -           -              13,000,000
บริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34  
(ซอยงบประมาณ 15)
กว้างประมาณ 4.00 ม. 
ยาวประมาณ 800.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื นท่ีประมาณ  
3,200.00 ตร.ม. วางท่อระบายน  า
คสล. Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั งสองฝ่ัง
ความยาวรวมประมาณ 1,600.00 ม.
ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม.
ทั งสองฝ่ัง

หมายเหตุ  รายการท่ีเปล่ียนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 270 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เป้าหมายท่ี 20 และท่ีแก้ไขตามประกาศลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560
และท่ีเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) เปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพพื นท่ีจริง เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พื นท่ีสาธารณะ 5

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง ผ. 01ผ. 01


