ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ครั้งที่ 1)

เทศบาลนครปากเกร็ด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนำ
ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
เมื่อ วัน ที่ 29 พฤศจิก ายน 2559 ประกาศอนุมัติก ารแก้ไขแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เมื่อ วัน ที่ 1
มิถุน ายน 2560 และประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ดมีความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา
เพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เป็น ประโยชน์ในการดาเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลนครปากเกร็ ด จึ งได้ จั ด ท าร่ างแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2564)
เปลี่ ยนแปลง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) พร้อมเหตุผลความจาเป็นในการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดพิจารณา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เทศบาลนครปากเกร็ ดหวังเป็น อย่างยิ่งว่าการเปลี ่ย นแปลง
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน

สำรบัญ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค

หน้า
1
2-4
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รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ผ. 01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ข้อความเดิม

1.3 โครงการประเพณี
สงกรานต์

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยให้
คงอยู่สืบไป

เปลี่ยนแปลงใหม่

1.3 โครงการเทศกาล
สงกรานต์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
อย่างน้อย 2 กิจกรรม ได้แก่
- พิธีสรงนาพระ
- พิธีรดนาขอพรผู้สูงอายุจาก
ชุมชนต่าง ๆ
- จัดมหรสพ/การแสดงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 - จานวน
กิจกรรม
- ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

- ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
- วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยได้รับ
การอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

เปลี่ยนแปลงใหม่

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยให้
คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์
2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 - จานวน
- ประชาชนมี
กองการศึกษา
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
กิจกรรม
ส่วนร่วมในการ
อย่างน้อย 2 กิจกรรม ได้แก่
- ระดับความ อนุรักษ์และสืบสาน
- พิธีสรงนาพระ
พึงพอใจของ วัฒนธรรม
- พิธีรดนาขอพรผู้สูงอายุจาก
ผู้เข้าร่วม
ประเพณีไทย
ชุมชนต่าง ๆ
กิจกรรม
- วัฒนธรรมและ
- จัดมหรสพ/การแสดงด้าน
ประเพณีไทยได้รับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
การอนุรักษ์ให้
- จัดการประกวดเทพีสงกรานต์
คงอยู่สืบไป
หมายเหตุ รายการที่เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 220 โครงการที่ 1.3 และที่แก้ไขตามประกาศลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปลี่ยนแปลงเนื่องจากชื่อโครงการเดิมไม่เป็นไป
ตามหนังสือมาตรฐานการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมที่จะดาเนินการ
1

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ผ. 01

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ข้อความเดิม

9. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทาง
เดินเท้า บริเวณคลองส่วย
จากถนนแจ้งวัฒนะ - ทางเข้าหมู่บ้าน
พงษ์เพชร ฝั่งเดียว
ความยาวรวมประมาณ 1,150 ม.

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม

-

-

-

เปลี่ยนแปลงใหม่

9. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทาง
เดินเท้า บริเวณคลองส่วย
จากถนนแจ้งวัฒนะ - ทางเข้าหมู่บ้าน
พงษ์เพชร ฝั่งเดียว
ความยาวรวมประมาณ 1,070 ม.

2564
(บาท)
25,870,000

เปลี่ยนแปลงใหม่

-

-

-

23,000,000

หมายเหตุ รายการที่เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 239 โครงการก่อสร้างเขื่อน เป้าหมายที่ 9 เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพืนที่จริง เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์พืนที่สาธารณะ
2

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ผ. 01

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม

11. ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทาง
เดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่
จากถนนติวานนท์ ถึง
ซอยพระแม่มหาการุณย์ 13 ฝั่งเดียว
ความยาวประมาณ 780.00 ม.

-

-

-

25,000,000

3

ผ. 05

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครปากเกร็ด
2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงเขื่อน
1.1 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปลี่ยนแปลงใหม่

- เพื่อช่วยการระบาย
นาในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด
- เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง

- ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทาง
เดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่
จากถนนติวานนท์ ถึง
ซอยพระแม่มหาการุณย์ 13 ฝั่งเดียว
ความยาวประมาณ 780.00 ม.

-

-

25,000,000

-

- ความยาว - สามารถแก้ไข
เขื่อน
ปัญหานาท่วมใน
พืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การพังทลายของ
ตลิ่งลดลง

สานักการช่าง

หมายเหตุ รายการที่เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 239 เป้าหมายที่ 11 เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง

ผ. 01

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ข้อความเดิม

20. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
บริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34
(ซอยงบประมาณ 15)
กว้างประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 295.00 ม.
หนา 0.15 ม. พืนที่ประมาณ
1,180.00 ตร.ม. วางท่อระบายนา
คสล. Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทังสองฝั่ง
ความยาวรวมประมาณ 590.00 ม.
ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม.
ทังสองฝั่ง
เปลี่ยนแปลงใหม่

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อความเดิม

-

-

-

4,500,000

เปลี่ยนแปลงใหม่

20. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
13,000,000
บริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34
(ซอยงบประมาณ 15)
กว้างประมาณ 4.00 ม.
ยาวประมาณ 800.00 ม.
หนา 0.15 ม. พืนที่ประมาณ
3,200.00 ตร.ม. วางท่อระบายนา
คสล. Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทังสองฝั่ง
ความยาวรวมประมาณ 1,600.00 ม.
ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม.
ทังสองฝั่ง
หมายเหตุ รายการที่เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 270 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เป้าหมายที่ 20 และที่แก้ไขตามประกาศลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพืนที่จริง เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พืนที่สาธารณะ

5

