
 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
 ประจ าปี 2564 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลช าราก 
อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลดัเทศบาล 





หลักการและเหตุผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
********************* 

  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) เพ่ือให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
นโยบายรัฐบาล ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท า
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน จึง
จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564  
  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน 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
ท้องถิน่ 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 2/2564  
 

                                              เทศบาลต าบลช าราก 
 
 



แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลช าราก  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ 
                                ที่เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายมาบข่า 
หมู่ที่ 4 
(ตร.ถ.60047) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  

- - - 255,000 - การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายนา-หนองกลม 
หมู่ที่ 3 
(ตร.ถ.60037) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  

- - - 464,000 - การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

หน้าที่ 1 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชากมะกรูด  
หมู่ที่ 2 (ระยะที่ 3) 
(ตร.ถ.60021) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

- - - 638,000 - การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท้ายนา 
หมู่ที่ 2 
(ตร.ถ.60023) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 150.000 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

- - - 382,500 - การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย รพช.-วัดคิรีวิหาร  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร         
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง  
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

- - - 460,000 - การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

หน้าที่ 2 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินมะก่อ  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

- - - - 1,276,000 การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย รพช.-วัดคิรีวิหาร  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 110.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า440.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด) 

- - - - 346,000 การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตรอกตาจันทร์  
หมู่ที่ 4 
(ตร.ถ.60048) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

- - - - 1,020,800 การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

หน้าที่ 3 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มาบข่า 
หมู่ที่ 4 
(ตร.ถ.60047) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด) 

- - - - 256,000 การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายนา-หนองกลม 
หมู่ที่ 3 
(ตร.ถ.60037) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 182.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 728 
ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด) 

- - - - 467,000 การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

 

 

หน้าที่ 4 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชากมะกรูด 
หมู่ที่ 2  
(ตร.ถ.60021) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 550.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

- - - - 1,403,000 การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายท้ายนา 
หมู่ที่ 2 
(ตร.ถ.60023) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร 
 (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด) 

- - - - 384,000 การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สระแมลงภู่-คลองยาย
พัน 
หมู่ที่ 2 
(ตร.ถ.60005) 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร     
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

- - - - 2,552,000 การสัญจร 
ไป-มา สะดวก
ขึ้นร้อยละ 90 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

หน้าที่ 5 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถมดิน
เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเล่น
กีฬา 

ขนาดกว้าง 50.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.50 เมตร 

- - - - 500,000 สถานที่ส าหรับ
ก่อสร้างสนาม
กีฬา จ านวน  
1 แห่ง 

มีที่ดินท่ีสามารถ
สร้างสนามกีฬา 
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

15 โครงการปูยางพาราแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตถนน
ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลช าราก 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ถนนภายใน
ส านักงานมีคุณภาพ 

ปูยางพาราแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต จ านวน 1,172 
ตารางเมตร 

- - - - 490,000 ถนนภายใน
ส านักงาน
คุณภาพขึ้น 
ร้อยละ 90 

ถนนภายใน
ส านักงานมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 6 



แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลช าราก  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ 
                                ที่เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นคลองบ้านแตง
ตอนบน หมู่ 2-3 ต าบล
ช าราก อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 

เพ่ือจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ า
ให้กับราษฎรและ
เป็นแหล่งน้ าต้นทุน
ส าหรับใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นปริมาณ
ความกว้างของสันฝาย 20 
เมตร ความลึก 3.50 เมตร 
ชนิดใช้ไม้เปิดปิด 

    2,000,000 ฝายจ านวน 
1 ฝาย 

1. ประชาชนในพื้นท่ี
จ านวน 1,049 คน 
437 ครัวเรือนได้
ประโยชน์จากการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าได้อย่าง
เต็มที่ 
2. มีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค เพ่ือ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

หน้าที่ 7 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          3. ป้องกันน้ าเค็มเข้า
ท่วมพื้นท่ีเกษตร 
สามารถน าน้ าไปใช้ได้
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
4. มีสถานที่เก็บกัก
น้ าปริมาณไม่น้อย
กว่า 150,000 
ลูกบาศก์เมตร 

 

2 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นคลองท่าเลื่อน
ตอนบน ต าบลช าราก 
อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 

เพ่ือจัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าให้กับราษฎร
และเป็นแหล่งน้ า
ต้นทุนส าหรับใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นปริมาณ
ความกว้าง 6 เมตร   
ความลึก 5 เมตร       
ยาว 30 เมตร 

    50,000,000 ฝายจ านวน 
1 ฝาย 

1. ประชาชนในพื้นท่ี
จ านวน 533 คน  
307 ครัวเรือนได้
ประโยชน์จากการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าได้อย่าง
เต็มที่ 
2. เพ่ือเพ่ิมแหล่งกัก
เก็บน้ าและเพ่ิมแหล่ง
น้ าต้นทุนไว้ส าหรับใช้
ในการอุปโภค  

กองช่าง 

หน้าที่ 8 

หน้าที่ 8 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          บริโภคของประชาชน
ตลอดจนเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 
3. ป้องกันน้ าเค็มเข้า
ท่วมพื้นท่ีเกษตร 
สามารถน าน้ าไปใช้ได้
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
4. มีสถานที่เก็บกัก
น้ าปริมาณไม่น้อย
กว่า 1,000,000 
ลูกบาศก์เมตร 

 

3 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วงสะตอ หมู่3น 
ต าบลช าราก       
อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 

เพ่ือจัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าให้กับราษฎร
และเป็นแหล่งน้ า
ต้นทุนส าหรับใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นปริมาณ
ความกว้าง 4 เมตร       
ความลึก 3 เมตร             
ยาว 20 เมตร 

    5,000,000 ฝายจ านวน 
1 ฝาย 

1. ประชาชนในพื้นท่ี
จ านวน 1,049 คน 
437 ครัวเรือนได้
ประโยชน์จากการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าได้อย่าง
เต็มที่ 
 

กองช่าง 

หน้าที่ 9 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          2. เพ่ือชะลอการไหล
ของน้ า ท าให้น้ าซึม
ลงสู่ใต้ดินได้มากข้ึน
เพ่ือความชุ่มชื้นส่งผล
ให้เกิดความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบ
นิเวศป่าต้นน้ าล าธาร 
3. เพ่ือเพ่ิมแหล่งกัก
เก็บน้ าและเพ่ิมแหล่ง
น้ าต้นทุนไว้ส าหรับใช้
ในการอุปโภค 
บริโภคของประชาชน
ตลอดจนเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 
4. มีสถานที่เก็บกัก
น้ าปริมาณไม่น้อย
กว่า 150,000 
ลูกบาศก์เมตร 

 

 

หน้าที่ 10 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลช าราก  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

22,000 
งบท้องถิ่น 

กอง
สาธารณสุข 

2 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 2  ตัว 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 

- - - - 7,000 
งบท้องถิ่น 

กองคลัง 

3 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน ใช้
จัดเก็บเอกสารทาง
ราชการ 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
(มอก.) จ านวน 3 ตู้  
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์) 
 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

16,500 
งบท้องถิ่น 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.03 

หน้าที่ 11 



 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 
kVA จ านวน 6 เครื่อง 
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- - - - 34,800 
งบท้องถิ่น 

กองคลัง 

5 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network 
จ านวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวง ICT 

- - - - 8,900 
งบท้องถิ่น 

กองคลัง 

6 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- - - - 30,000 
งบท้องถิ่น 

กองช่าง 

 

หน้าที่ 12 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า มีก าลัง 
ไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
1kVA จ านวน 2 เครื่อง  
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- - - - 11,600 
งบท้องถิ่น 

กองช่าง 

8 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

เก้าอ้ีส านักงานแบบไม่มีล้อ 
มีพนักพิง ปรับระดับไม่ได้ 
จ านวน 2 ตัว  
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

- - - - 4,000 
งบท้องถิ่น 

กองช่าง 

9 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้เครื่องส าหรับ 
ท าน้ าร้อนน้ าเย็น  
ไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่
และบริการประชาชน 

เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

- - - - 5,000 
งบท้องถิ่น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 13 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือใช้ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนให้เด็ก
ปฐมวัย 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920X1080 
พิกเซล  ขนาด 40 นิ้ว  
จ านวน 1 เครื่อง 
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์) 

- - - - 8,900 
งบท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

11 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือใช้งานในห้องครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต   
จ านวน 1 ตู้ 
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์) 

- - - - 8,500 
งบท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

12 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการประชุม
เผยแพร่วิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
หน้าโฟเมก้าโครงเหล็ก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 45x180x75 ซม. 
จ านวน 5 ตัวๆละ 1,500 บาท
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์) 

- - - - 7,500 
งบท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
 หน้าที่ 14 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมแรงดันน้ า
ภายในอาคาร 

จดัซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติชนิด
แรงดันคงท่ีไม่น้อยกว่า 400 
วัตต์ 

- - - - 25,000 
งบท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
 

หน้าที่ 15 


