
 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

 
 
 
 

 
 

เทศบาลต าบลช าราก 
อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลดัเทศบาล 
 





แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักการ 
  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 าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลช าราก  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลช ารากที่ 1 ช ารากเมืองน่าอยู่ 
          1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายตรอกนา- 
ป่าชุมชน  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร 

- - 496,000 - - การสัญจร
ไป-มา 
สะดวกขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง 
ในการคมนาคมและ
ขนส่ง 

กองช่าง 

 

หน้าที่ 1 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนองรีพัฒนา 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ 0.25 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร 

- - 496,000 - - การสัญจร 
ไป-มา 
สะดวกขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมและ
ขนส่ง 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางกลาง หมู่ที่ 4-5 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร 

- - 496,000 - - การสัญจร 
ไป-มา 
สะดวกขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมและ
ขนส่ง 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.คลอง 
หลอด-ลากซุง  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตารางเมตร 

- - 744,000 - - การสัญจร 
ไป-มา 
สะดวกขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมและ
ขนส่ง 

กองช่าง 

หน้าที่ 2 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
คลองส าโรง 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร 

- - 248,000 - - การสัญจร 
ไป-มา 
สะดวกขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมและ
ขนส่ง 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านสาย 
ตาสีหลับ-หนองปลาดุก 
หมู่ที่ 2 
 

-เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 
และประชาชนได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึง 
 

ขยายท่อเมนพีวีซี ขนาด 

 2.00 นิ้ว ความยาว 
598.00 เมตร   

- - 50,000 - - ร้อยละ 90 
ของจ านวน
ครัวเรือน 
มีน้ าประปา 
ใช้อย่าง
ทั่วถึง 

-ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
สายรุ่งเรือง 
หมู่ที่ 2 

-เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 
และประชาชนได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึง 
 
 
 

ขยายท่อเมนพีวีซี ขนาด

 2.00 นิ้ว ความยาว 
370.00 เมตร   

- - 32,000 - - ร้อยละ 90 
ของจ านวน
ครัวเรือน 
มีน้ าประปา 
ใช้อย่าง
ทั่วถึง 

-ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

หน้าที่ 3 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
สายปลายนา-หนองรี 
หมู่ที่ 3 

-เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 
และประชาชนได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึง 
 

ขยายท่อเมนพีวีซี ขนาด 

 2.00 นิ้ว ความยาว 
450.00 เมตร   

- - 35,000 - - ร้อยละ 90 ของ
จ านวนครัวเรือน 
มีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึง 

-ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
สายช าราก-ท่าเส้น 
หมู่ที่ 4 

-เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 
และประชาชนได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึง 
 

ขยายท่อเมนพีวีซี ขนาด

 2.00 นิ้ว ความยาว 
402.00 เมตร   

- - 34,000 - - ร้อยละ 90 ของ
จ านวนครัวเรือน 
มีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึง 

-ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
สายสุดคลอง-สะพาน
ช้าง 
หมู่ที่ 4 
 

-เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 
และประชาชนได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึง 
 

ขยายท่อเมนพีวีซี ขนาด 

 2.00 นิ้ว ความยาว 
392.00 เมตร   

- - 33,000 - - ร้อยละ 90 ของ
จ านวนครัวเรือน 
มีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึง 

-ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 

 

หน้าที่ 4 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
โดยวิธีการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมผนังกันดิน
บริเวณเนินสระแมลงภู่  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้น ้าสามารถระบาย
ได้สะดวก 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
กว้าง 2.40 เมตร ยาว 
60.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)   

- - 200,000 - - รางระบายน้ า
ได้สะดวกขึ้น
ร้อยละ 90  
 

น ้าสามารถระบาย 
ได้สะดวก ลดการ
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
2. เพ่ือใช้เป็นป้ายชื่อ
สวนสาธารณะ 

ก่อสร้างป้าย คสล.ขนาด
และรูปแบบตามแบบ
มาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กว้าง 1.70 
เมตร ยาว 5.00 เมตร  
สูง 3.30 เมตร 

- - 300,000 - - ป้ายสวน 
สาธารณะ
เฉลิมพระ
เกียรติฯ 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนและ
เทศบาลต้าบล 
ช้าราก ได้ถวาย
ความจงรักภักดี 
ต่อองค์
พระมหากษัตริย์ 
แห่งแผ่นดินไทย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนองตีนเขา 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
412.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,648.00 ตารางเมตร 

- - 1,021,760 - - การสัญจร 
ไป-มา  
สะดวกขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

หน้าที่ 5 



 
















