
 

 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
( เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564) 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทัย 

 





คํานํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565      
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 นั้น เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยังไมครอบคลุม ประกอบกับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวยังมี
โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือชวยเหลือประชาชน       
ท่ีไดรับปญหาความเดือดรอน จึงจําเปนตองมีการเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง         
โดยตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 เพ่ือนําแผนพัฒนาท่ีเพ่ิมเติมไปใชเปนกรอบการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การจายเงินอุดหนุนให
หนวยงานอ่ืน และการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตอไป 
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เหตุผลและความจําเปน 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
คร้ังที่ 2 /2564 

    เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 ดวยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีความประสงคจะดําเนินการเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือนํามาใชเปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวตามอํานาจหนาท่ี ใหไดตรงตามมาตรฐานท่ีภาครัฐกําหนด            

ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดรับแจงจากอําเภอศรีสัชนาลัย ตามหนังสืออําเภอศรีสัชนาลัย ท่ี สท 

0008.04/944 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 และท่ี สท 0008.04/3569 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงแจง

เตือนใหเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ปฏิบัติตามกฎกระทรวง และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตั้งโรงฆาสัตว        

โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. 2555 เทศบาลตําบลหาดสี้ยวจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงโรงฆาสัตวของเทศบาลให

เปนไปตามกฎกระทรวง และหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยขอเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงซอมแซมโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลหาด

เสี้ยว งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน 184,00 บาท (หนึ่ งแสนแปดหม่ืนสี่ พันบาทถวน) ป ท่ี ดําเนินงานคือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดโครงการปรากฏตามแบบ ผ.02 และประมาณการแนบทายนี้ 

2. เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดรับขอรองเรียนจากผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีในเรื่องประสบ

ปญหาความเดือดรอนรําคาญ กรณีนกพิราบท่ีเขาอาศัยอยูในชายคาของตลาดสดของเทศบาลและถายมูลลงมาเกิดความ

สกปรกและสงกลิ่นเหม็น ประกอบกับหลังคาและรางรินระบายน้ําบนหลังคาตลาดชํารุดทําใหเกิดปญหาในชางฤดูฝนเปน

อยางมากจึงมีความจําเปนท่ีตองปรับปรุงซอมแซมตลาดสดท้ังสองแหง และขอเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงซอมแซม       

ตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน 190,00 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนบาทถวน)                 

จะดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดโครงการปรากฏตามแบบ ผ.02 และประมาณการแนบทายนี้ 

3. ปจจุบันเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ประสบปญหาในการนําขยะมูลฝอยไปท้ิง เนื่องจากศูนยกําจัดขยะ

มูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลกไดปดทําการชั่วคราวเพราะสถาท่ีเกิดน้ําทวมขัง ซ่ึงเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดแกไข

ปญหาโดยการปรับปรุงบอขยะเดิมของเทศบาลเพ่ือใชท้ิงขยะเปนการชั่วคราว จึงขอเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงบอกําจัด

ขยะเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน 261,00 บาท (สองแสนหกหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)                 

จะเริ่มดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดโครงการปรากฏตามแบบ ผ.02 และประมาณการแนบทายนี้ 

4. กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีความประสงคเพ่ิมเติมโครงการเฝาระวังปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือใหความรูแกประชาชนในการเฝาระวังและปองกันตนเองจาก

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงจะทําใหการแพรระบาดของโรคลดลงและหมดไป โดยใชงบประมาณ

ในการดําเนินงาน 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) และเริ่มดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด

โครงการปรากฏตามแบบ ผ.02 แนบทายนี้ 

 

/การเพ่ิมเติมโครงการ… 
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การเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาในครั้งนี้จะดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 “เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติม

แผนพัฒนาทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

           (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม

พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

     (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 

และสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไม

นอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

 

 



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และคุณคาทางสังคม

 4.1. แผนงานสาธารณสุข 1 80,000 1 80,000

รวมยุทธศาสตร 1 80,000 1 80,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพ

การเมืองการบริหาร และพัฒนา

บุคลากรทองถิ่น

 5.1. แผนงานการพาณิชย 2 374,000 2 374,000

รวมยุทธศาสตร 2 374,000 2 374,000

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร

 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 261,000 1 261,000

รวมยุทธศาสตร 1 261,000 1 261,000

รวมทั้งสิ้น 4 715,000 4 715,000

 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
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แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม

4.1.แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

วัตถุประสงค ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)

เพื่อปองกัน ควบคุม 
และระงับการแพร
ระบาดและติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

ใหความรูแกประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลใหมี
ความรูในการปองกัน
ตนเองจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

80,000 ประชาชน
ไดรับความรู 
และเขาในการ
ปองกันตนเอง
จากการโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

โรคไวรัสโคโรนา
 2019 ไดรับ
การควบคุม 
ปองกัน และ
สามารถระงับ
การแพรระบาด
ของโรคได

กองสาธารณสุข

         -             -              -             -      80,000

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและขยายความรวมมือสัมพันธกับตางประเทศ

รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม

   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

5.1.แผนงานการพาณิชย

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

วัตถุประสงค ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงซอมแซมตลาด

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ตลาดเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว

ปรับปรุงอาคารตลาดสด
 แผงจําหนายสินคาราง
ระบายน้ําระบบไฟฟา 
ระบบประปา และอื่น

190,000 ตลาดเทศบาล
ตําบลหาด
เสี้ยว ทั้ง 2 
แหงไดรับการ
ปรับปรุงที่ได
มาตรฐาน

เทศบาลมีตลาด
ที่ไดมาตรฐาน 
ไวสําหรับ
บริการ
ประชาชนและ
ผูประกอบการ

กองสาธารณสุข

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงฆาสัตว
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
โรงฆาสัตวเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว

ปรับปรุงอาคารโรงฆา
สัตว ระบบไฟฟา ระบบ
ประปา ระบบบําบัดน้ํา
เสีย และอื่นๆ

184,000 โรงฆาสัตว
เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว 
ไดรับการ
ปรับปรุงที่ได
มาตรฐาน

เทศบาลมีโรง
ฆาสัตวที่ได
มาตรฐาน ไว
สําหรับบริการ
ประชาชนและ
ผูประกอบการ

กองสาธารณสุข

           -             -    374,000รวม 2 โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการอยางมีธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ํา การฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. สงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

วัตถุประสงค ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงบอกําจัดขยะ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เพื่อใหเทศบาลมีสถานที่
กําจัดขยะ

บอกําจัดขยะขนาดกวาง
 10 เมตร ลึก 5 เมตร 
ยาว 80 เมตร ปรับปรุง
ถนนลูกรังบดอัดและอื่นๆ

261,000 มีบอกําจัด
ขยะจํานวน 1
 บอ

เทศบาลมี
สถานที่กําจัด
ขยะและแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนได

กองสาธารณสุข

         -             -              -             -    261,000รวม 1 โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ที่ โครงการ

งบประมาณ
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ภาคผนวก 
 



  
(ราง) 

 

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจําป 2565 
เทศบาลตําบลหาดเส้ียว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันเกิดสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข และจากสถานการณท่ัวโลก พบผูปวยยืนยันติดเชื้อจํานวน 166,936,377 ราย 

เสียชีวิต 3,458,820 ราย  สําหรับประเทศไทยพบผูปวยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 126,118 ราย 

เสียชีวิต 759 ราย  และในจังหวัดสุโขทัยพบผูปวยยืนยันสะสม 109 ราย เสียชีวิต 4 ราย (ขอมูลจาก : 

รายงานขาวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนยปฏิบัติการดานขาว  โรคติดเชื้อไวรัส      

โคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564)  

 ท้ังนี้ การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จําเปนตองมีการ

ดําเนินการใหความรู คําแนะนํา การดูแลเฝาระวังปองกันตนเองให กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ไดแก         

หนวยบริการ สถานบริการหนวยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ สถานศึกษา ศูนยเด็กเล็ก หนวยราชการ 

หางสรรพสินคา ชุมชน และบริการสาธารณะตางๆเขตในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบดูแลเก่ียวกับภาวะฉุกเฉิน

ดานสาธารณสุข จึงตองมีการมาตรการแกไขสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       

ใหทันตอเหตุการณ เพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการแพรระบาด    

ของโรคในวงกวาง  

 

2.วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหความรู คําแนะนํา การดูแลเฝาระวังปองกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

 2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร ใหเพียงพอตอการดําเนินงานเฝาระวัง สอบสวนและควบคุม     

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
3.เปาหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 
4.กลวิธีในการดําเนินงาน 
 1. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 2. ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

 3. รณรงคเรื่องการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนรับรูขอมูล สถานการณผานชองทางตางๆ 

 4. ใหความรูกับประชาชนในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 5 . สนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019         

(COVID-19) โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณปองกันการติดเชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค    

ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 6. การจัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 7. ติดตามสถานการณ เฝาระวังสถานการณ และแจงใหประชาชนทราบเปนระยะ   

 8.สรุปผลการดําเนินงาน และ รายงานใหผูบริหาร ทราบเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 

5.ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
6. สถานท่ีดําเนินงาน 
 ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 
7.งบประมาณ   
 จากเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แผนงาน

สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข ประเภทรายจายคาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ หนา  โครงการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งไว 80,000 บาท เปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเฝา

ระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการอบรมใหความรู จํานวน 100 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 ม้ือ  

                             เปนเงิน 5,000 บาท 

 2. คาอาหารกลางวัน ในการอบรมใหความรู จํานวน 100 คนๆละ 50 บาท      เปนเงิน 5,000 

บาท 

 3. คาวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท     เปนเงิน 2,400 บาท 

 4. คาจัดทําแผนพับคําแนะนําในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

            เปนเงิน 2,000 บาท 

 5. คาจางรถแหประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี       เปนเงิน 3,000 บาท 

 6. คาวัสดุอุปกรณในการคัดกรอง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

เครื่องวัดอุณหภูมิ ,แอลกอฮอร ,เจลลางมือ ,หนากากอนามัย ,น้ํายาฆาเชื้อโรค ,ชุด PPE ,รองเทาบูท        

และถุงมือ ฯลฯ                 เปนเงิน 62,000 บาท 

 

        รวมเปนเงินท้ังสิ้น 80,000.-  บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยกันได 
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8.ตัวช้ีวัด (KPI) 

 1. ประชาชนมีความรูในการดูแลตนเอง สามารถปองกันตนเองจากโรคติดตอได รอยละ 80 

 2. มีการดําเนินการปองกันโรคติดตออยางเปนภาพชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

 
 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประชาชนมีความรูในการดูแลตนเอง สามารถปองกันตนเองจากโรคติดตอได 

2. ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดรับการปองกันการติดเชื้อจากโรคติดตอ 

3. การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเปนระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

 

 
 

ลงชื่อ      ริณรดา  เก้ือกูล      ผูเขียนโครงการ 
    (นางริณรดา  เก้ือกูล) 

         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 

ลงชื่อ      กาญจนา ดีเอ่ียม      เสนอโครงการ 
      (นางกาญจนา ดีเอ่ียม) 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







สรุปผลราคางานคากอสราง

ประมาณการเมื่อวันที่.   20  กันยายน  พ.ศ. 2564 ปร.5

รายการประมาณการ.  ปรับปรุงซอมแซมตลาดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

สถานที่กอสราง.อาคารตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวและตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมูที่ 1,2 ต.หาดเสี้ยว 

เจาของโครงการ.  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ.   กองชางเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 145,554.00  ดอกเบี้ยเงินกู   5.00 %

FACTOR.F  งานอาคาร 1.3056  เงินจายลวงหนา  0.00%

รวมราคาคากอสรางเปนเงินประม 190,035.30  เงินหักประกันผลงาน 0.00 %

คิดเปนเงินประมาณ 190,000.00  ภาษีมูลคาเพิ่ม  7.00 %

(ตัวอักษร)          (หนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)

สํารวจ/ประมาณการ  ศุภชัย  เกิดผล  ผูชวยชางเขียนแบบ

(นายศุภชัย  เกิดผล)

ตรวจ/ประมาณการ  อดิสรณ  พันธุเลิศ  นายชางโยธาปฏิบัติงาน

(นายอดิสรณ  พันธุเลิศ)

ตรวจ/ทาน   นายสาธิต  ทองอนันต  นายชางโยธาชํานาญงาน

                (นายสาธิต  ทองอนันต)

เห็นชอบ  วิเชียร  วรินทร  ผูอํานวยการกองชาง

        (นายวิเชียร  วรินทร)



รายการประมาณการ.  ปรับปรุงซอมแซมตลาดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ปร.4

สถานที่กอสราง.อาคารตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวและตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมูที่ 1,2 ตําบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ.   กองชางเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

ประมาณการเมื่อวันที่.   20  กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรง รวม

ที่ ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน

1 ปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

1.1 งานติดตังตาขายเหล็ก # 4 หุน 222.00  ตร.ม. 100.00   22,200.00 100.00 22,200.00   44,400.00 

1.2 งานรื้อรางน้ําสังกะสี 42.50   ม. -  -  30.00  1,275.00 1,275.00   

1.3 งานกันสาดแผน Metal Sheet sok 0.2  52.00     แผน 138.00   7,176.00  70.00  3,640.00 10,816.00 

1.4 น็อตสกรูยึดแผน 50.00   ตร.ม. 45.00  2,250.00  - - 2,250.00   

1.5 เหล็กกลองขนาด 1 1/4"x1 1/4" หนา 7.00   ทอน 272.00   1,904.00  67.00  469.00  2,373.00   

1.6 งานรื้และติดตั้งรางน้ําสังกะสี ขนาด 10 41.00   ม. 1,200.00  49,200.00 - - 49,200.00 

2 งานซอมรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดกลางผลิตผลทาง

การเกษตรและหัตถกรรมพื้นบานเทศศบาลตําบลหาดเสี้ยว

2.1 งานรื้และติดตั้งรางน้ําสังกะสี ขนาด 5", 29.00     ม. 700.00   20,300.00 - - 20,300.00 

2.2 งานรื้อและมุงหลังคากระเบื้องลอนคู 15.00   แผน 38.00  570.00 37.00  555.00  1,125.00   

2.3 งานรื้อและมุงครอบหลังคากระเบื้องลอน 5.00      แผน 38.00  190.00 37.00  185.00  375.00  

2.4 งานปรับปรุงตอชายคาปดดวยสังกะสี 1.00   งาน 2,000.00   

2.5 งานกันสาดบังแดด โครงเหล็ก 2"x2" กร 20.00     ตร.ม. 500.00   10,000.00 - - 10,000.00 

2.6 สายยาง 3" 4.00   ม. 100.00   400.00 50.00  200.00  600.00  

2.7 สายเข็มขัดรัดทอ 1.00   อัน 40.00  40.00  - - 40.00  

2.8 งานปรับปรุงทอน้ําฝน 1.00   งาน 800.00  

คาวัสดุกอสราง -คาแรง 145,554.00  

2,000.00  

800.00   







ประมาณการเมื่อวันที.่   20  กันยายน  พ.ศ.  2564 ปร.5

รายการประมาณการ.  ปรับปรุงซอมแซมโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

สถานที่กอสราง.อาคารโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมูที่ 1  ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เจาของโครงการ.  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ.   กองชางเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 141,671.04  ดอกเบี้ยเงินกู   5.00 %

FACTOR.F  งานอาคาร 1.3056        เงินจายลวงหนา  0.00%

รวมราคาคากอสรางเปนเงินประม 184,965.71  เงินหักประกันผลงาน 0.00 %

คิดเปนเงินประมาณ 184,000.00  ภาษีมูลคาเพิ่ม  7.00 %

(ตัวอักษร)          (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน)

สํารวจ/ประมาณการ  ศุภชัย  เกิดผล  ผูชวยชางเขียนแบบ

                         (นายศุภชัย  เกิดผล)

ตรวจ/ประมาณการ  อดิสรณ  พันธุเลิศ  นายชางโยธาปฏิบัติงาน

                      (นายอดิสรณ  พันธุเลิศ)

ตรวจ/ทาน   นายสาธิต  ทองอนันต  นายชางโยธาชํานาญงาน

                (นายสาธิต  ทองอนันต)

เห็นชอบ  วิเชียร  วรินทร  ผูอํานวยการกองชาง

         (นายวิเชียร  วรินทร)

สรุปผลราคางานคากอสราง



รายการประมาณการ.  ปรับปรุงซอมแซมโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ปร.4

สถานที่กอสราง.อาคารโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมูที่ 1  ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ.   กองชางเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

ประมาณการเมื่อวันที่.   20  กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรง รวม

ที่ ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน

1 งานรื้อถอนพื้น+ผนัง (รื้อขนไป)

1.1 งานรื้อพื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 1 67.00       ตร.ม. -          -            50.00   3,350.00      3,350.00     

1.2 งานรื้อผนังกระเบื้องเซรามิคขนาด 8 200.00     ตร.ม. -          -            35.00   7,000.00      7,000.00     

2 งานปูกระเบื้องพื้น

2.1 งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิคขนาด 12 67.00       ตร.ม. 290.00     19,430.00   158.00 10,586.00    30,016.00   

3 งานบุกระเบื้องผนัง

3.1 งานบุผนังกระเบื้องเซรามิคขนาด 8 200.00     ตร.ม. 220.00     44,000.00   166.00 33,200.00    77,200.00   

4 งานซอมบํารุงตะแกรงกันนกและทําคว 16.00       ชอง -          -            300.00 4,800.00      4,800.00     

5 ติดตั้งประตูบานเหล็ก โครงเหล็ก 1 1/    4.00        บาน 9,000.00     

แผนเหล็กหนา 2 มม พรอมอุปกรณลอเลื่อน

6 งานฝารางระบายน้ํา คสล.

3.1คอนกรีตผสมเสร็จ 1.10        ลบ.ม. 1,476.64   1,626.14    306.00 336.98        1,963.11     
3.2เหล็ก Ø 6 มม. 68.85       ก.ก. 21.44       1,476.14    4.10     282.29        1,758.43     

3.3ไมแบบ 30% 1.50        ตร.ม. 300.00     450.00       133.00 199.50        649.50        

7 งานเบ็ดเตล็ด

7.1งานคิ้ว PVC 50.00       ม. 65.00       3,250.00    10.00   500.00        3,750.00     

7.2งานจมูกบันไดอลูมิเนียม 4.50        ม. 132.00     594.00       20.00   90.00          684.00        

7.3งานทาสีน้ําอะคริลิค 20.00       ม. 45.00       900.00       30.00   600.00        1,500.00     

                    คาวัสดุกอสราง-คาแรง 141,671.04  

2,250.00                                                      







ประมาณการเมื่อวันที.่   20  กันยายน  พ.ศ.  2564 ปร.5

รายการประมาณการ.  ปรับปรุงบอขยะเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

สถานที่กอสราง บอขยะเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมูที่ 2  ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เจาของโครงการ.  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ.   กองชางเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 คาวัสดุและแรงงาน เปนเงิน 195,840.00           ดอกเบี้ยเงินกู   5.00 %

FACTOR.F  งานชลประทาน 1.3357                 เงินจายลวงหนา  0.00%

รวมราคาคากอสรางเปนเงินประม 261,583.49           เงินหักประกันผลงาน 0.00 %

คิดเปนเงินประมาณ 261,000.00           ภาษีมูลคาเพิ่ม  7.00 %

(ตัวอักษร)          (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)

สํารวจ/ประมาณการ  ศุภชัย  เกิดผล  ผูชวยชางเขียนแบบ

                         (นายศุภชัย  เกิดผล)

ตรวจ/ประมาณการ  อดิสรณ  พันธุเลิศ  นายชางโยธาปฏิบัติงาน

                      (นายอดิสรณ  พันธุเลิศ)

ตรวจ/ทาน   นายสาธิต  ทองอนันต  นายชางโยธาชํานาญงาน

                (นายสาธิต  ทองอนันต)

เห็นชอบ  วิเชียร  วรินทร  ผูอํานวยการกองชาง

          (นายวิเชียร  วรินทร)

สรุปผลราคางานคากอสราง



รายการประมาณการ.  ปรับปรุงบอขยะเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ปร.4

สถานที่กอสราง บอขยะเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมูที่ 2  ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ.   กองชางเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

ประมาณการเมื่อวันที่.   20  กันยายน  พ.ศ.  2564

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรง รวม

ที่ ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน

1 งานขุดดินดวยเครื่องจักรพรอมขนทิ้ง ระยะทาง 1 กม. 6,000.00     ลบ.ม. -          -           32.64         195,840.00 195,840.00   

                    คาวัสดุกอสราง-คาแรง 195,840.00   
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