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2. เอกสารประกอบค าชี้แจง
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          ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุน จ านวน 501,376,000 บาท โดยมีผลการด าเนินงานทีส่ าคัญ ดังนี้ 

          1. การบริหารจัดการดา้นสาธารณสุข 

          ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มียอดผู้ป่วยเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแพร่กระจายไปยังกลุ่มผู้สัมผัสใน

ครอบครัวกลุ่มเพือ่น สถานทีท่ างาน ณ วันที ่1 เมษายน 2565 พบว่า มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR สะสมจ านวน 16,115 รายอยู่ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จ านวน 1,934 ราย ผลตรวจ ATK สะสม จ านวน 110,870 ราย อยู่ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ านวน 24,416 ราย

          เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดในพืน้ที ่โดยจัดซ้ือวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30,000 โดส จ่ายจากเงิน

สะสมของเทศบาลฯ เป็นเงิน 23,067,000 บาท บริการให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับวัคซีนผ่านทาง LINE OA เพือ่อ านวยความสะดวก โปร่งใส เป็นธรรม ด าเนินการฉีด

วัคซีน ต้ังแต่วันที ่16 กันยายน 2564 - 6 พฤษภาคม 2565 รวมทัง้มีการตรวจ ATK เชิงรุก เพือ่คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเส่ียง จ านวน 1,000 ราย นอกจากนี้ได้ ช่วยเหลือ

การด ารงชีพแก่ประชาชน ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดยการส่งมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน

และกลุ่มผู้เปราะบางระหว่างวันที ่21–28 ตุลาคม 2564 และ ระหว่างวันที ่12-25 มกราคม 2565 รวมทัง้ส้ิน 11,165 ชุด รวมเป็นเงิน 7,373,747 บาท 

          ด้านการบริการสาธารณสุขอื่นๆ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 4 แห่ง กระจายตามพืน้ทีใ่นปีงบประมาณ 2565 ณ ปัจจุบันมีผู้รับ

บริการทัง้ส้ิน 27,999 ราย ตรวจรักษาโรคทัว่ไป พร้อมนี้ยังมีคลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบ าบัด คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกติดตามเยี่ยมผู้ป่วย

เร้ือรังผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช มารดาหลังคลอด กระตุ้นเด็กทีม่ีพัฒนาการล่าช้าโดยแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ซ่ึงการจัดบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานในระดับดีเยี่ยม จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และสรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข
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          2. การดแูลประชาชนกลุ่มเปราะบางระดบัพ้ืนที ่ 

          เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการเคล่ือนย้ายของประชากรสูง ส่งผลให้ประชากรบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้าถึง

สิทธิสวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุทีช่่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้คนทีถู่กสังคมตีตรา 

ผู้ป่วยบางประเภท แรงงานต่างด้าว เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพืน้ฐานต่างๆ ของรัฐ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงด าเนินการเชิงรุก 

โดยการจัดกิจกรรม X-ray ชุมชน เคาะประตู เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ ในการเยี่ยมเยือนติดตามตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ

ของกลุ่มเปราะบาง พร้อมทัง้บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ระบุแหล่งทีอ่ยู่อาศัยและจัดท าฐานข้อมูล (Data base) ในระบบดิจิตอลเพือ่ให้มีฐานข้อมูลทีห่น่วยงาน

และส่วนราชการสามารถน าไปวิเคราะห์ เพือ่ด าเนินการให้บริการสาธารณะและหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทัง้นี้ได้ด าเนินการบันทึกพิกัดแล้วเสร็จ 

จ านวน 7,509 ราย

          3. การบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

          เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ข้อมูลสถิติจากทะเบียนบ้าน พบว่าต้ังแต่ปี 2562 จ านวนบ้านเพิม่ขึ้นเฉล่ียปีละ 1,000 หลัง ปัจจุบันมีจ านวน

75,631 หลัง ประชากรตามทะเบียนราษฎร จ านวน 132,228 คน และประชากรแฝงจ านวน 8,892 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) และจากข้อมูลของกรมควบคุม

มลพิษพบว่า เฉล่ียแล้วคนไทย 1 คน ผลิตขยะมูลฝอย 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวันโดยคิดเป็นสัดส่วนขยะทีไ่ม่สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ 0.7 กิโลกรัมต่อคน ท าให้ปริมาณ

ขยะเพิม่สูงขึ้น ทัง้ขยะทัว่ไปขยะอินทรีย์ และขยะติดเชื้อ โดยในปี 2563 มีปริมาณขยะเฉล่ีย วันละ 142.08 ตัน (ขยะติดเชื้อ 1.50 ตัน/เดือน) ปี 2564 มีปริมาณขยะ

เฉล่ียวันละ 147.44 ตัน (ขยะติดเชื้อ 3.42 ตัน/เดือน) ปี 2565 มีปริมาณขยะเฉล่ียวันละ 147.44 ตัน (ขยะติดเชื้อ 3.24 ตัน/เดือน) ซ่ึงปริมาณขยะเพิม่ขึ้นจากปี 2563 

คิดเป็นร้อยละ 3.77 ขยะติดเชื้อเพิม่ขึ้น ประมาณ 1 เท่าตัว 

          ในการบริหารจัดการขยะนั้น เทศบาลฯ เก็บขนขยะ ครอบคลุมทัง้พืน้ที ่68.97 ตารางกิโลเมตร ขยะมูลฝอยทัว่ไปก าหนดให้ประชาชนรวบรวมขยะจากครัวเรือน

ใส่ถุงมัดปากทิง้ลงถังขยะ หรือให้น ามาวางหลังเวลา 18.00 น. ตามจุดทีก่ าหนดจากนั้นรถขยะจะออกเก็บน าไปสถานีขนถ่ายขยะโฉลกรัฐ 14 หรือสถานีขนถ่ายขยะ

เขาท่าเพชรและน าไปก าจัด ณ บ่อก าจัดขยะท่าโรงช้าง ซ่ึงเป็นสถานทีข่องเอกชน ต้ังอยู่ต าบลท่าโรงช้าง อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากเทศบาลฯ ระยะ

ทางกว่า 30 กิโลเมตร โดยใช้รถขยะของเทศบาลฯ จ านวน 25 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ (จ้างเหมาเอกชน) จ านวน 5 คันส าหรับขยะติดเชื้อ ให้บริการเก็บขนขยะติดเชื้อ

ตามสถานพยาบาลคลินิกในเขตเทศบาลฯ รวมถึงจัดให้มีจุดทิง้ขยะติดเชื้อโดยใช้รถเล็ก 4 ล้อ ออกให้บริการเก็บขนทุกวันจันทร์ แล้วส่งต่อให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัดต่อไป
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          จากการทีส่ถานทีร่วบรวมขนถ่ายขยะต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน ท าให้มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ในช่วงกลางคืนเท่านั้น เพือ่หลีกเล่ียงผลกระทบ

ด้านกล่ิน และเสียงต่อประชาชน ประกอบกับการขนขยะไปก าจัดมีระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร รถขยะของเทศบาลฯ จึงไม่เพียงพอต้องจ้างเหมาเอกชนขนส่งบางส่วน

ซ่ึงการบริหารจัดการขยะนอกจากมีจ านวนบุคลากรทีเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีรถบรรทุกขยะทีม่ีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่เพือ่

เสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีขยะตกค้าง

          4. การน าเทคโนโลยีดจิิตอลในการบริการประชาชน

           เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริการประชาชน พร้อมทัง้พัฒนาช่องทางการให้บริการใหม่ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้

          - ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซ่ึงด าเนินการมาแล้ว 4 ระยะ คือ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2552  และในปี พ.ศ.2565 อยู่ในระหว่างการติดต้ังจ านวน 44 กล้อง

17 จุดติดต้ัง เมื่อติดต้ังแล้วเสร็จจะมีกล้องรวมทัง้ส้ิน 645 กล้อง 167 จุดติดต้ัง และมีแอปพลิเคชัน Surat Smart Touch เชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ

เทศบาลฯ ประชาชนสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือเพือ่ดูการจราจร ซ่ึงเป็นประโยชน์ของประชาชนทัง้ในแง่การเฝ้าระวังความปลอดภัยรวมถึงเป็นตัวช่วยบันทึกภาพ

เหตุการณ์ต่างๆ ให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจสามารถหาข้อมูล หลักฐานหรือตามหาเบาะแสได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการยกระดับเทศบาลฯ สู่ Smart City ซ่ึงทีผ่่านมาสามารถ

น าไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นหาผู้กระท าความผิดคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และคดียาเสพติด ส่งผลให้สามารถจับกุม

ผู้กระท าความผิดได้อย่างรวดเร็ว โดยมีสถิติการจับกุมต้ังแต่วันที ่1 มกราคม 2564 – 15 ธันวาคม 2564 จ านวน 2,079 คดี แต่เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องท าให้การติดต้ังกล้อง CCTV ยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที่

          - บริการประชาชน ผ่านช่องทาง QR CODE และ LINE OA เช่น การให้ค าปรึกษาและช าระภาษี การลงทะเบียนขอรับวัคซีน Covid-19 การรับแจ้งถนนและทาง

เท้าช ารุดไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ท่อระบายน้ าอุดตัน และฝาท่อระบาย น้ าช ารุด

          - การเรียน CODING ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี เพือ่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล รู้เท่าทัน เทคโนโลยี

          - พัฒนาโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูล ทะเบียนป้าย ทะเบียนส่ิงปลูกสร้าง พร้อมรูปภาพประกอบ จากโปรแกรมแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 v.3 

(ภาษีบ ารุงท้องที ่ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น และภาษีป้าย) สู่โปรแกรมแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 v.4 ซ่ึงเป็นการน ากระบวนการทางคอมพิวเตอร์มา
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ช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินงานท าให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่ิงปลูกสร้าง 68,014 หลัง ทะเบียนป้าย 10,025 ป้าย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อม

ทัง้ติดต้ังโปรแกรมระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินLTAX3000 v.4 บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC CLOUD ซ่ึงสามารถให้บริการข้อมูลแผนทีท่ะเบียน

ทรัพย์สินรูปแบบระบบ online เชื่อมโยงไปยังส านักคลัง และส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพือ่บูรณาการการใช้ข้อมูลตามหน้าทีรั่บผิดชอบต่อไป

          ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

          จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุใ์หม่ทีร่ะบาดทัว่โลกและประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และการท่องเทีย่ว รายได้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะรายได้จากภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงได้รับผลกระทบจากนโยบายลดภาษีใน

อัตราร้อยละเก้าสิบของรัฐบาลแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องจัดบริการสาธารณะทีม่ีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณปัจจุบัน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ใช้จ่ายเงินจัดท าโครงการต่างๆ เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนล่วงล้ าเงินทุนส ารองเงินสะสม

          แนวทางแก้ไข

          รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีไ่ด้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างซ่ึง

ก าหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ท าให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีรายได้ลดลงในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 – 2564 รวมเป็นเงิน 129,032,052.- บาท 
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หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี แผนการใชจ้่าย

พ.ศ. 2564 งบประมาณ

480.3822                480.3822                480.3822                100.00                   

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี แผนการใชจ้่าย

พ.ศ. 2565 งบประมาณ

501.3760                501.3760                231.2615 46.13                     

ร้อยละ

หมายเหต ุ- ผลการเบิกจ่าย ณ วันที ่30 เมษายน 2565

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

2.2 แผนและผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ผลการเบิกจ่าย
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13

งปม. ป ี2566 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.)  (1) 504,218,400              บาท เงินนอกงบประมาณ  - บาท

แผนงานพ้ืนฐาน - แผนงานยทุธศาสตร์ 

(2) งบด าเนินงาน บาท  

(3) งบลงทุน 11,375,000               บาท 

(4) งบเงินอดุหนุน 492,843,400              บาท  

(5) งบรายจา่ยอื่น บาท  

(6) รวมทั้งสิ้น 504,218,400             บาท

งปม. ป ี2566 วงเงินที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 504,218,400              บาท  (7) 

เพิม่/(ลด) จาก ปี 2565 2,842,400                 บาท  (8) = (7) - (9)

ร้อยละ 0.57                         

ภาพรวมการเบกิจา่ย งปม. ป ี2565

(9) พรบ. ปี 2565 501,376,000              บาท

โอนเปล่ียนแปลง -                         บาท

พรบ. โอน ปี 2565 -                         บาท

เบิกจา่ยจริง (พรบ. ปี 2565)..% 231.2615                  บาท ( ณ 30 มิ.ย. 65 หรือขอ้มูล ณ วันที่อพัเดทล่าสุด)

จา่ยจริง+PO -                         บาท ( ณ 30 มิ.ย. 65 หรือขอ้มูล ณ วันที่อพัเดทล่าสุด)

เงินกนัเหล่ือมปี (30 ก.ย. 64) -                         บาท

เบิกจา่ยเงินกนัเหล่ือมปี -                         บาท ( ณ 30 มิ.ย. 65 หรือขอ้มูล ณ วันที่อพัเดทล่าสุด)

รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 504,218,400             บาท

 เปน็เงิน -                         บาท

แผนงานยทุธศาสตร์  เปน็เงิน 504,218,400             บาท

หน่วย : บาท

งปม. ป ี2565 คณะอนุฯ

( ขั้น พรบ.) แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยทุธศาสตร์ ปรับลด

501,376,000             -                 504,218,400      504,218,400    2,842,400         0.57       -                 

484,332,200             -                 492,843,400      492,843,400    8,511,200         1.76       -                 

 - งบเงินอดุหนุน รายการเงินอดุหนุนทั่วไป 484,332,200              -                 492,843,400      492,843,400     8,511,200          1.76       -                 

17,043,800               -                 11,375,000        11,375,000       5,668,800-          33.26-     -                 

 - งบเงินอดุหนุน รายการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ -                         -                 -                  -                 -                  -        -                 

17,043,800               -                 11,375,000        11,375,000       5,668,800-          33.26-     -                 

-                         -                 -                  -                 -                  -        -                 
-                         -                 -                  -                 -                  -        -                 

คณะอนุกรรมาธิการทอ้งถ่ิน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  

และเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เฉพาะส่วนที่คณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณา

อนุฯ ปรับลด ป ี65 จ านวน…….. ล้านบาท 

(เฉพาะแผนงานพืน้ฐาน - แผนงานยทุธศาสตร์)

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

แผนงานพ้ืนฐาน 

รายการ
งปม. ป ี2566 (ขั้นอนุกรรมาธิการฯ)

รวมทั้งสิ้น (เพ่ิม/ลด) ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

รายจา่ยประจ า

รายจา่ยลงทุน

 1. ครุภัณฑ์

 2. ที่ดิน
 3. ส่ิงกอ่สร้าง
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เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 327.7144        824.1408        1,068.8131      1,320.8256      1,580.3984      1,852.9498      

2. รายไดป้ระเภทเงินนอกงบประมาณ 1,475.0000      1,170.0000      1,205.1000      1,241.2530      1,303.3157      1,368.4814      

2.1 เงินรายได้ 166.6670         160.5000         165.3150         170.2744         178.7882         187.7276         

2.2 เงินที่รัฐบาลอดุหนุนหรือจดัสรรให้ 1,033.3330       1,009.5000       1,039.7850       1,070.9786       1,124.5275       1,180.7538       

2.3 ทุนหมนุเวยีน -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.4 เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.5 เงินอดุหนุนและบริจาค -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.6 เงินกู้ในประเทศ 275.0000         -                  -                  -                  -                  -                  

2.7 เงินกู้ต่างประเทศ -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.8 อื่น ๆ -                  -                  -                  -                  -                  -                  

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.) 1,802.7144      1,994.1408      2,273.9131      2,562.0786      2,883.7141      3,221.4312      

4. น าไปสมทบกับงบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบุคลากร -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4.2 งบด าเนินงาน -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4.3 งบลงทุน -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4.4 งบเงินอดุหนุน -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4.5 งบรายจา่ยอื่น -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5. คงเหลอืหลงัหักเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 1,802.7144      1,994.1408      2,273.9131      2,562.0786      2,883.7141      3,221.4312      

6. แผนการใช้จา่ยอ่ืน 978.5736        925.3277        953.0875        981.6802        1,030.7643      1,082.3024      

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 754.0854        772.9071        796.0943        819.9772        860.9761        904.0248        

6.1.1 รายจา่ยประจ า 681.6304         690.9669         711.6959         733.0468         769.6992         808.1841         

6.1.2 รายจา่ยลงทุน 72.4550           81.9402           84.3984           86.9304           91.2769           95.8407           

6.2 ภารกจิเพื่อการพัฒนา 224.4882        152.4206        156.9932        161.7030        169.7882        178.2776        

6.2.1 รายจา่ยประจ า 146.8215         127.6906         131.5213         135.4669         142.2403         149.3523         

6.2.2 รายจา่ยลงทุน 77.6667           24.7300           25.4719           26.2361           27.5479           28.9253           

7. คงเหลอื (5.-6.) 824.1408        1,068.8131      1,320.8256      1,580.3984      1,852.9498      2,139.1288      

4. เงนินอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ

สถานะการเงิน ปี 2564 ประมาณการ/แผนการใช้จา่ยเงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ
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เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เริ่มตน้ สิ้นสุด

วัน เดอืน ปี วัน เดอืน ปี

5. โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ

เหตผุลทีล่่าชา้

5.1 โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการ แหล่งเงิน เลขทีส่ัญญา ผลการด าเนินงานวงเงิน

-ไม่มี-



หนา้ 11

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เริ่มตน้ สิ้นสุด

วัน เดอืน ปี วัน เดอืน ปี

5. โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ

โครงการ แหล่งเงิน วงเงิน เลขทีส่ัญญา

ระยะเวลาก่อสร้าง

ผลการด าเนินงาน เหตผุลทีล่่าชา้

5.2 โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-ไม่มี-



หนา้ 12

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เริ่มตน้ สิ้นสุด

วัน เดอืน ปี วัน เดอืน ปี

5. โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ

โครงการ แหล่งเงิน วงเงิน เลขทีส่ัญญา

ระยะเวลาก่อสร้าง

ผลการด าเนินงาน เหตผุลทีล่่าชา้

5.3 โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-ไม่มี-



หนา้ 13

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปีงบประมาณ

6. แผนงาน/โครงการที ่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไดร้ับการจัดสรรจากจังหวัด

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุวงเงิน

-ไม่มี-



หนา้ 14

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น               504,218,400.00 0.00               504,218,400.00

 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
504,218,400.00               0.00 504,218,400.00               

 7. สรปุรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



 หนา้ 15

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หนว่ย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 64)

เล่มที่ หน้าที่ รวมทัง้สิ้น 480,382,200    480,382,200       501,376,000      231,261,459.08     504,218,400     -               504,218,400       

ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไป 480,382,200    480,382,200       484,332,200      231,261,459.08     492,843,400     -               492,843,400       

ดา้นการศึกษา 267,641,400    267,641,400       281,409,300      149,596,474.42     281,485,400     -               281,485,400       

1) ค่าใชจ้่ายบคุลากร 145,210,300    145,210,300       151,689,000      85,286,334.17       154,693,800     -                154,693,800       

16(2) 102   (1) เงินอุดหนนุส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บงัคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)

139,542,200     139,542,200        145,123,800        81,325,377.84         147,868,000      -                147,868,000         เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการศึกษาภาคบงัคับ (เงินเดือนครู 
ค่าจ้างประจ า)

16(2) 102   (2) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก (เงินเดือน)

2,934,800        2,934,800           3,730,200           2,425,371.67          3,954,000         -                3,954,000            เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)

16(2) 102   (3) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการจัด
การศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)

189,000           189,000              189,000              109,500.00             189,000            -                189,000               เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุการจัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อย
โอกาส (ค่าจ้างครู)

2) ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 335,171,900    335,171,900       332,643,200      145,975,124.91     338,149,600     -                338,149,600       

16(2) 102   (1) เงินอุดหนนุส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บงัคับ (บ าเหนจ็ บ านาญ)

49,486,400       49,486,400          56,023,500          30,622,627.95         60,209,100        -                60,209,100          เพือ่จ่ายเปน็ค่าการจัดการศึกษาภาคบงัคับ (บ าเหนจ็ 
บ านาญ)

16(2) 102   (2) เงินอุดหนนุส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บงัคับ (ค่าเช่าบา้น)

2,371,200        2,371,200           2,668,800           1,580,409.00          2,678,400         -                2,678,400            เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการศึกษาภาคบงัคับ (ค่าเช่าบา้น)

16(2) 102   (3) เงินอุดหนนุส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บงัคับ (ค่าการศึกษาบตุร)

986,200           986,200              1,402,600           72,170.00              1,373,900         -                1,373,900            เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการศึกษาภาคบงัคับ (ค่าการศึกษา
บตุร)

  (4) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าตอบแทน)

624,700           624,700              -                    -                       -                เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าตอบแทน)

16(2) 102   (5) เงินอุดหนนุส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น (ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับ

นกัเรียนยากจน)

46,000             46,000                46,000                6,500.00                60,000             -                60,000                เพือ่จ่ายเปน็ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทอ้งถิ่น (ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนยากจน)

   7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2565 รายละเอียดงบประมาณป ี2566 ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)
 เบิกจ่าย

(ณ 30 เม.ย. 65)
 งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ



 หนา้ 16

หนว่ย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 64)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2565 รายละเอียดงบประมาณป ี2566 ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)
 เบิกจ่าย

(ณ 30 เม.ย. 65)
 งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ
  (6) เงินอุดหนนุส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา

และการประเมินผล)

1,584,000        1,584,000           -                    -                       -                เพือ่จ่ายเปน็ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทอ้งถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)

  (7) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าใช้สอย)

27,300             27,300                -                    -                       -                เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้
สอย)

16(2) 102   (8) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

482,900           482,900              506,600              227,180.00             411,600            -                411,600               เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  ได้แก ่ ค่าจัดการเรียน

16(2) 102      (8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 311,100           311,100              304,300              292,900            -                292,900               การสอน  ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ค่าหนงัสือเรียน

16(2) 102      (8.2) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 45,600             45,600                53,700                31,500             -                31,500                เรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่ากจิกรรมพัฒนา

16(2) 102      (8.3) ค่าหนงัสือเรียน 30,400             30,400                35,800                21,000             -                21,000                คุณภาพผู้เรียน

16(2) 102      (8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 30,400             30,400                35,800                21,000             -                21,000                

16(2) 102      (8.5) ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 65,400             65,400                77,000                45,200             -                45,200                

16(2) 102   (9) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการจัด
การศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสา

และวัสดุการศึกษา)

16,000            16,000                16,000               -                       16,000             -                16,000                เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุการจัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อย
โอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16(2) 102   (10) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหาร
กลางวัน

27,596,700       27,596,700          30,233,700          13,936,125.00         26,176,200        -                26,176,200          เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุอาหารกลางวัน

16(2) 102   (11) เงินอุดหนนุส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

28,612,700       28,612,700          27,752,700          12,583,256.06         27,172,000        -                27,172,000          เพือ่จ่ายเปน็ค่าการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาล
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ได้แก ่ ค่าจัดการเรียน

16(2) 102      (11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 15,822,700       15,822,700          15,140,400          14,756,500        -                14,756,500          การสอน  ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ค่าหนงัสือเรียน

16(2) 102      (11.2) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 2,332,700        2,332,700           2,297,500           2,185,700         -                2,185,700            และค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

16(2) 102      (11.3) ค่าหนงัสือเรียน 4,337,700        4,337,700           4,312,100           4,386,300         -                4,386,300            

16(2) 102      (11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,244,100        2,244,100           2,190,700           2,129,900         -                2,129,900            

16(2) 102      (11.5) ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,875,500        3,875,500           3,812,000           3,713,600         -                3,713,600            

16(2) 103   (12) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม 
(นม)

13,141,300       13,141,300          13,716,400          6,707,956.90          11,377,200        -                11,377,200          เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุอาหารเสริม (นม)



 หนา้ 17

หนว่ย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 64)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2565 รายละเอียดงบประมาณป ี2566 ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)
 เบิกจ่าย

(ณ 30 เม.ย. 65)
 งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ
ดา้นสังคม 134,902,200    134,902,200       142,323,000      80,238,900.00       147,387,000     -               147,387,000       

16(2) 102   (1) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการสงเคราะห์
เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ

113,125,200     113,125,200        118,948,800        67,718,000.00         123,888,000      -                123,888,000         เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ

16(2) 102   (2) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุเบีย้ยงัชีพคน
พิการ

19,459,200       19,459,200          21,038,400          12,268,400.00         21,163,200        -                21,163,200          เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุเบีย้ยงัชีพคนพิการ

16(2) 102   (3) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการสงเคราะห์
เบีย้ยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์

438,000           438,000              456,000              252,500.00             456,000            -                456,000               เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ
ผู้ปว่ยเอดส์

16(2) 103   (4) เงินอุดหนนุส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ตาม

พระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้า

นอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี

399,800           399,800              399,800              -                       399,800            -                399,800               เพือ่จ่ายเปน็ค่าขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

16(2) 103   (5) เงินอุดหนนุส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,000             80,000                80,000                -                       80,000             -                80,000                เพือ่จ่ายเปน็ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั

จากโรคพิษสุนขับา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร .

สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

16(2) 103   (6) เงินอุดหนนุส าหรับการด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

1,400,000        1,400,000           1,400,000           -                       1,400,000         -                1,400,000            เพือ่จ่ายเปน็ค่าการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ดา้นการบริหารจัดการ 77,838,600     77,838,600        60,599,900        1,426,084.66         63,971,000      -               63,971,000         

16(2) 102   (1) เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการถ่ายโอน
บคุลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)

2,544,300        2,544,300.00       2,646,000           1,426,084.66          2,682,800         -                2,682,800            เพือ่จ่ายเปน็ค่าสนนุการถ่ายโอนบคุลากร (เงินเดือน
และสวัสดิการ)

16(2) 103   (2) เงินอุดหนนุด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่
และภารกจิถ่ายโอน

75,294,300       75,294,300          57,953,900          -                       61,288,200        -                61,288,200          เพือ่จ่ายเปน็ค่าด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละ
ภารกจิถ่ายโอน



 หนา้ 18

หนว่ย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 64)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2565 รายละเอียดงบประมาณป ี2566 ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)
 เบิกจ่าย

(ณ 30 เม.ย. 65)
 งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                -                   17,043,800        -                      11,375,000      -               11,375,000         

1) ค่าครุภณัฑ์ 17,043,800          -                       11,375,000        -                11,375,000          

16(2) 103

(1) เงินอุดหนนุค่าครุภณัฑ์การ
จัดการส่ิงปฏกิลูและมูลฝอย 7,048,000           11,375,000        -                11,375,000          

เพือ่ใช้จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุขยะ ส าหรับบริหาร
จัดการขยะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(1.1) รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน
 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 

กโิลวัตต์ 

แบบเปดิข้างเททา้ย 2,248,000           2,240,000.00          -                

(1.2) รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน
 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 

กโิลวัตต์ แบบอัดทา้ย 4,800,000           4,790,000.00          -                

16(2) 103 (1.3) รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน
 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 

กโิลวัตต์ แบบอัดทา้ย จ านวน 4 

คัน 10,000,000        10,000,000          

(2) ครุภณัฑ์อื่นๆ ทีม่ีราคาต่อหนว่ย
ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 9,995,800           -                

เพือ่ใช้บริหารเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภยัในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(2.1) เงินอุดหนนุค่าครุภณัฑ์
การจัดบริการสาธารณะด้าน

สังคมอื่นๆ



 หนา้ 19

หนว่ย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 64)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2565 รายละเอียดงบประมาณป ี2566 ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ)
 เบิกจ่าย

(ณ 30 เม.ย. 65)
 งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ(2.1.1) ติดต้ัง
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 

(CCTV) ในเขตเทศบาล

นครสุราษฎร์ธาน ี(ระยะที่

5) ต าบลตลาด อ าเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 15 จุด 9,995,800           -                

(3) เงินอุดหนนุค่าครุภณัฑ์การ
จัดบริการด้านส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 1แหง่

16(2) 103 (3.1) รถบรรทกุ (ดีเซล) 
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบ ไม่นอ้ยกว่า 

4,000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 

105 กโิลวัตต์ ต าบลตลาด 

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีจ านวน 

1 คัน 1,375,000         1,375,000            

หมายเหต ุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี



หนา้ 20

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเปน็ *ประเภท

ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน รายการ เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ  *1.ยบุรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม่                                                            3. เปล่ียนแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไวเ้ดิม

                        2.รายการทีม่ีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต้ั่งไว ้(ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท           

                           และค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)  แบบ ก. 5

  8. สรปุข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

-ไม่ม-ี



หนา้ 21

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเปน็ *ประเภท

ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน รายการ เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ  *1.ยบุรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม่                                                            3. เปล่ียนแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไวเ้ดิม

                        2.รายการทีม่ีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต้ั่งไว ้(ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

                           และค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)  แบบ ก. 6

  9. สรปุข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

-ไม่ม-ี



หนา้ 22

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2 11,375,000    2 11,375,000    

(1) รวมครุภัณฑ์ 2 11,375,000   2 11,375,000   

(2) รวมทีด่ิน

(3) รวมสิ่งก่อสร้าง

(4) รายจ่ายอ่ืนๆ

ทีไ่ม่ใช่รายจ่ายลงทุน*

แผนงานยทุธศาสตร์ 2 11,375,000    2 11,375,000    

(1) ครุภัณฑ์ 2 11,375,000   2 11,375,000   

(2) ทีดิ่น

(3) ส่ิงกอ่สร้าง

(4) รายจา่ยอื่นๆ

ทีไ่ม่ใช่รายจา่ยลงทุน*

หมายเหตุ

* รายจ่ายอื่น ๆ ที่ไมใ่ช่รายจ่ายลงทนุ 

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงครุภณัฑ์กใ็หร้วมไว้ใน ค่าครุภณัฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงค่าที่ดินกใ็หร้วมไว้ใน ค่าที่ดิน

  10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ 

รายการ
งบประมาณป ี2566

ปรับลด
คงเหลือ

คณะกรรมาธิการวสิามัญ หน่วยงานเสนอ รวมปรับลดทัง้สิ้น



หนา้ 23

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2566 ค าชีแ้จง

หน่วยนับ ป ี2565 ป ี2566 ค าขอ เสนอตัง้ จ านวน ร้อยละ

รวมทัง้สิน้ 17.0438  11.3750  11.3750  -5.6688  100%  

 1. ค่าครุภณัฑ์ทีม่ีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาท

        แผนงานยทุธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจา่ย……………

                     ประเภทรายการ

                      1. รายการ........(Blue ระเบิด)....................

 2. ค่าครุภณัฑ์ทีม่ีวงเงินต่อหน่วย  1 ล้านบาทขึน้ไป 17.0438  11.3750  11.3750  -5.6688  100%  

        แผนงานยทุธศาสตร์ 17.0438      11.3750      11.3750      5.6688-       100%  

          1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17.0438       11.3750       11.3750       5.6688-        100%  

             1. ผลผลิตการจดัการบริการสาธารณะ 17.0438       11.3750       11.3750       5.6688-        100%  

                1. งบรายจา่ย 17.0438       11.3750  11.3750       5.6688-        100%  

                     ประเภทรายการ ครุภณัฑ์

                    1. รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี หรือก าลัง คัน 1  0  2.2480  0.0000  0.0000  -2.2480  100%  

                     เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170  กโิลวตัต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

                   2. รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี  หรือก าลัง คัน 2  0  4.8000  0.0000  0.0000  -4.8000  100%  

                   เคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากวา่  170 กโิลวตัต์  แบบอดัท้าย

                    3. รายการ ครุภณัฑ์อืน่ๆ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แหง่ 1  0  9.9958  0.0000  0.0000  -9.9958  100%  

                     (ระยะที ่5)
4. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ คัน 0  4  0.0000  10.0000  10.0000  10.0000  100%  

                    สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กโิลวตัต์  แบบอดัท้าย จ านวน 4 คัน

                    5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 4,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ คัน 0  1  0.0000  1.3750  1.3750  1.3750  100%  

                    สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 105 กโิลวตัต์ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

                    จ านวน 1 คัน

  หมายเหตุ   1. ใหแ้สดงรายการครุภณัฑ์  (กรอกข้อมูลระดับรายการ  ทีอ่ยู่ในขอบข่ายการพจิารณาของคณะอนุกรรมาธกิารฯ)
                     2. รายการครุภณัฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการทีม่ีวงเงินต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้านบาท  และวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพืน้ฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

                     3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2565 กบัปี 2566  กรณีเป็นรายการทีไ่ด้รับจดัสรรงบประมาณทัง้ปี 2565 และปี 2566

 11. ค่าใชจ้า่ยดา้นครภุณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
 11.1 รายการครภุณัฑ์ปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2565
เพ่ิม/ลดจากป ี2565

-ไม่ม-ี



หนา้ 24

เทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2566 ค าชีแ้จง

หน่วยนับ ป ี2565 ป ี2566 ค าขอ เสนอตัง้ จ านวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิน้

 1. ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสรา้งทีม่ีวงเงนิต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

     แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                      1. รายการ........(Blue ระเบิด)....................  .............

                       ......................................................................

 2. ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสรา้งทีม่ีวงเงนิต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึน้ไป

     แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………………  .............

                   ......................................................................

  หมายเหต ุ      1. ให้แสดงรายการทีดิ่น ส่ิงก่อสร้าง  (กรอกข้อมูลระดับรายการ  ทีอ่ยูใ่นขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธกิารฯ)

                     2. รายการทีดิ่น ส่ิงก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการทีม่ีวงเงินต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ล้านบาท  และวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป) และแยกตามแผนงานพืน้ฐาน/ยุทธศาสตร์

                     3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2565 กับปี 2566  กรณีเป็นรายการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณทัง้ปี 2565 และปี 2566

 12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสรา้งปเีดียวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2565
เพ่ิม/ลดจากป ี2565

-ไม่มี-
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รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.

รวมทั้งสิ้น

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

รวมก่อสรา้งปีเดียว 

(1+2) (1) สัญญา (2) มาตรา 41
รวม

(3.2) ภารกิจ

ยทุธศาสตร์

13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ( มติค่ิาใชจ้่ายดา้นทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง )
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้งผูกพัน

รวมทั้งสิ้น ( ปีเดียว + ผูกพัน)รวมก่อสรา้งผูกพัน 

(1+2+3)ภารกิจยทุธศาสตร์ รวม ภารกิจยทุธศาสตร์

(1) วงเงนิต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท (2) วงเงนิต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป (3) รายการใหม่ปี 2566

รวม

-ไม่มี-


