
 
 

 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2563 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลช าราก 
อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 



ส านักปลดัเทศบาล 





หลักการและเหตุผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

********************* 

  เทศบาลต าบลช าราก มีภารกิจส าคัญและอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น และได้มีการจัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นั้น 
  เนื่องจาก เทศบาลต าบลช าราก มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
นโยบายรัฐบาล ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท า
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน จึง
จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ย วกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาดังกล่าว 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ และเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลช ารากจึงได้ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 5/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
 

เทศบาลต าบลช าราก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลช าราก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งแสดง
ถึงความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะได้
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว แต่ในปัจจุบันสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารของท้องถิ่น 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึงปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

        เทศบาลต าบลช าราก 

 



 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2563 
เทศบาลต าบลช าราก  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลช ารากที่ 1 ช ารากเมืองน่าอยู่ 
    1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
         งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อสง่น้ า
เพื่อการเกษตร 
อ่างเก็บน้ าบ้านช าราก 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าส าหรับ 
การท าการเกษตรได้อย่าง
พอเพียง 
 

วางท่อส่งน้ าดบิ ขนาด  
4” ระยะทาง 5,400 เมตร 

- - 1,593,000 1,593,000 - เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทนุด้าน
การเกษตร เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 90 

เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับการท า
การเกษตรได้ 
อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

 
-- 
 
 

แบบ ผ.02 

หน้าที่ 1 








