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วิสัยทัศน์

       นครสุราษฎร์ธานี เมืองน่าอยู่

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

4. การจัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม

5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

        พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562

                มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิน่ชุมชนที่มีราษฎรต้ังแต่ห้าหมื่นคนขึน้ไป ทั้งมีรายได้พอควร 

แก่การที่จะปฏบิัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็น เทศบาล

นคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวด้้วย

                มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

                    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                    (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า

                    (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

                    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                    (5) ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง

                    (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                    (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                    (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิน่ และวฒันธรรมอันดีของท้องถิน่

                    (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

                    (10) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา

                    (11) ให้มีโรงฆา่สัตว์

                    (12) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

                    (13) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า

                    (14) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ
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                    (15) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสวา่งโดยวธิอีื่น

                    (16) ให้มีการด าเนินการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิน่

                    (17) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

                    (18) กิจการอื่นซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข

                    (19) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น

                    (20) จัดการเกีย่วกับที่อยูอ่าศัยและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม

                    (21) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                    (22) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

                    (23) การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

        พระราชบัญญตักิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

                มาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ

การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเอง ดังนี้

                    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ของตนเอง

                    (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า

                    (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

                    (5) การสาธารณูปการ

                    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

                    (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

                    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                    (9) การจัดการศึกษา

                    (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                    (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิน่ และวฒันธรรมอันดีของท้องถิน่

                    (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่วกับที่อยูอ่าศัย

                    (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                    (14) การส่งเสริมกีฬา

                    (15) การส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสิทธเิสรีภาพของประชาชน

                    (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน่

                    (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                    (18) การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏกิูล และน้ าเสีย

                    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                    (21) การควบคุมการเล้ียงสัตว์

                    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆา่สัตว์

และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
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                    (23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ

                    (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

                    (25) การผังเมือง

                    (26) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร

                    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                    (28) การควบคุมอาคาร

                    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

                    (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน

                    (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
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1.     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ล้านบาท

2.     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ล้านบาท

3.     ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ล้านบาท

: งบบุคลากร -                     ล้านบาท

: งบด าเนินงาน -                     ล้านบาท

: งบลงทุน -                     ล้านบาท

: งบเงินอุดหนุน 231.2615    ล้านบาท

: งบรายจ่ายอืน่ -                     ล้านบาท

 ล้านบาท

หมายเหต ุ* ผลเบิกจ่าย ณ 30  เมษายน 2565

แบบฟอรม์ 3.1

-                                           

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

3. งบประมาณภาพรวม 

231.2615                

504.2184                

501.3760                

4.     เงินนอกงบประมาณทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2566



 7

ปี 2566

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

การเบิกจ่าย*
งบประมาณ

ตามรา่ง พ.ร.บ.
จ านวน รอ้ยละ

งบประมาณรวม 501.3760  231.2615   504.2184       2.8424 0.57        

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -          -           -               -      -         

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 501.3760  231.2615   504.2184       2.8424 0.57        

1) แผนงานพื้นฐาน.............................. -          -           -               -      -         

2) แผนงานพื้นฐาน.............................. -          -           -               -      -         

3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ 501.3760  231.2615 504.2184       2.8424 0.57        

   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) แผนงานยุทธศาสตร์....................... -          -           -               -      -         

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ -          -           -               -      -         

1) แผนงานบูรณาการ....................... -          -           -               -      -         

2) แผนงานบูรณาการ....................... -          -           -               -      -         

3) แผนงานบูรณาการ....................... -          -           -               -      -         

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร -          -           -               -      -         

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรบัทุนหมนุเวียน -          -           -               -      -         

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครฐั -          -           -               -      -         

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30  เมษายน 2565

แบบฟอรม์ 3.2

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี 2565 - 2566

ปี 2565 เพ่ิม / ลด
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          ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิน่ เป็นเงินอุดหนุน จ านวน 501,376,000 บาท 

โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้

          1. การบรหิารจัดการดา้นสาธารณสุข 
          ในจังหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึน้อย่าง

ต่อเนื่องโดยการแพร่กระจายไปยังกลุ่มสัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถานที่ท างาน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2565 พบวา่ 

มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR สะสมจ านวน 16,115 ราย อยูใ่นเขตพื้นที่อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ านวน 1,934 ราย 

ผลตรวจ ATK สะสม จ านวน 110,870 ราย อยูใ่นเขตพื้นที่อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ านวน 24,416 ราย

          เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยจัดซ้ือวคัซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30,000 โดส จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลฯ เป็นเงิน 23,067,000 บาท บริการให้ประชาชน

ลงทะเบียนขอรับวคัซีนผ่านทาง LINE OA เพื่ออ านวยความสะดวก โปร่งใส เป็นธรรม ด าเนินการฉีดวคัซีน ต้ังแต่วนัที่ 

16 กันยายน 2564 - 6 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งมีการตรวจ ATK เชิงรุก เพื่อคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเส่ียง จ านวน 1,000

ราย นอกจากนี้ได้ ช่วยเหลือการด ารงชีพแก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19)  โดยการส่งมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเป้าหมายผู้วา่งงานและกลุ่มผู้เปราะบาง ระหวา่งวนัที่ 21–28

ตุลาคม 2564 และ ระหวา่งวนัที่ 12-25 มกราคม 2565 รวมทั้งส้ิน 11,165 ชุด รวมเป็นเงิน 7,373,747 บาท 

          ด้านการบริการสาธารณสุขอื่นๆ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 4 แห่ง กระจาย

ตามพื้นที่ในปีงบประมาณ 2565 ณ ปัจจุบันมีผู้รับบริการทั้งส้ิน 27,999 ราย ตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมนี้ยังมีคลินิก

ทันตกรรมคลินิกกายภาพบ าบัด คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ติดตามเยีย่มผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช มารดาหลังคลอด กระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยแพทย์ พยาบาล และนักวชิาการสาธารณสุข 

ซ่ึงการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน

ในระดับดีเยีย่ม จากส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

          2. การดแูลประชาชนกลุ่มเปราะบางระดบัพ้ืนที่  

          เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการเคล่ือนย้ายของประชากรสูง ส่งผลให้

ประชากรบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธสิวสัดิการต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เช่น

กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบางประเภท แรงงานต่างด้าว 

เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสิทธสิวสัดิการขัน้พื้นฐานต่างๆ ของรัฐ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงด าเนินการ

เชิงรุก โดยการจัดกิจกรรม X-ray ชุมชน เคาะประตู เยีย่มบ้าน เยีย่มใจ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ ในการ

เยีย่มเยือนติดตามตรวจสอบการเข้าถึงสิทธสิวสัดิการของกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งบันทึกพิกัดทางภมูิศาสตร์ (GPS) ระบุ

แหล่งที่อยูอ่าศัยและจัดท าฐานข้อมูล (Data base) ในระบบดิจิตอล เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่หน่วยงาน และส่วนราชการ

4. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข
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สามารถน าไปวเิคราะห์ เพื่อด าเนินการให้บริการสาธารณะและหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ได้ด าเนินการ

บันทึกพิกัดแล้วเสร็จ จ านวน 7,509 ราย

          3. การบรหิารจัดการขยะของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี
          เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ข้อมูลสถิติจากทะเบียนบ้าน พบวา่ต้ังแต่ปี 2562 จ านวนบ้าน

เพิ่มขึน้เฉล่ียปีละ 1,000 หลัง ปัจจุบันมีจ านวน 75,631 หลัง ประชากรตามทะเบียนราษฎร จ านวน 132,228 คน และ

ประชากรแฝงจ านวน 8,892 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) และจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบวา่ เฉล่ียแล้ว

คนไทย 1 คน ผลิตขยะมูลฝอย 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวนัโดยคิดเป็นสัดส่วนขยะที่ไม่สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ 0.7 

กิโลกรัมต่อคน ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึน้ ทั้งขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะติดเชื้อ โดยในปี 2563 มีปริมาณขยะเฉล่ีย

วนัละ 142.08 ตัน (ขยะติดเชื้อ 1.50ตัน/เดือน) ปี 2564 มีปริมาณขยะเฉล่ียวนัละ 147.44 ตัน (ขยะติดเชื้อ 3.42ตัน/เดือน)

ปี 2565 มีปริมาณขยะเฉล่ียวนัละ 147.44 ตัน (ขยะติดเชื้อ 3.24 ตัน/เดือน) ซ่ึงปริมาณขยะเพิ่มขึน้จากปี 2563 คิดเป็น

ร้อยละ 3.77 ขยะติดเชื้อเพิ่มขึน้ ประมาณ 1 เท่าตัว 

          ในการบริหารจัดการขยะนั้น เทศบาลฯ เก็บขนขยะ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 68.97 ตารางกิโลเมตร ขยะมูลฝอยทั่วไป 

ก าหนดให้ประชาชนรวบรวมขยะจากครัวเรือนใส่ถุงมัดปากทิ้งลงถังขยะ หรือให้น ามาวางหลังเวลา 18.00 น. ตามจุดที่

ก าหนดจากนั้นรถขยะจะออกเก็บน าไปสถานีขนถ่ายขยะโฉลกรัฐ 14 หรือสถานีขนถ่ายขยะเขาท่าเพชร และน าไปก าจัด 

ณ บ่อก าจัดขยะท่าโรงช้าง ซ่ึงเป็นสถานที่ของเอกชน ต้ังอยูต่ าบลท่าโรงช้าง อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี ห่างจาก

เทศบาลฯ ระยะทางกวา่ 30 กิโลเมตร โดยใช้รถขยะของเทศบาลฯ จ านวน 25 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ (จ้างเหมาเอกชน) 

จ านวน 5 คันส าหรับขยะติดเชื้อ ให้บริการเก็บขนขยะติดเชื้อตามสถานพยาบาล คลินิกในเขตเทศบาลฯ รวมถึงจัดให้มีจุดทิ้ง

ขยะติดเชื้อโดยใช้รถเล็ก 4 ล้อ ออกให้บริการเก็บขนทุกวนัจันทร์ แล้วส่งต่อให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัดต่อไป  

          จากการที่สถานที่รวบรวมขนถ่ายขยะต้ังอยูใ่นแหล่งชุมชน ท าให้มีข้อจ ากัดในการปฏบิัติงานสามารถด าเนินการได้

ในช่วงกลางคืนเท่านั้น เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบด้านกล่ิน และเสียงต่อประชาชน ประกอบกับการขนขยะไปก าจัดมีระยะทาง

กวา่ 30 กิโลเมตร รถขยะของเทศบาลฯ จึงไม่เพียงพอต้องจ้างเหมาเอกชนขนส่งบางส่วน ซ่ึงการบริหารจัดการขยะนอกจาก

มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏบิัติงานแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีรถบรรทุกขยะที่มีประสิทธภิาพ เพียงพอ เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ เพื่อเสริมการปฏบิัติงานให้มีประสิทธภิาพ ไม่มีขยะตกค้าง

          4. การน าเทคโนโลยีดจิิตอลในการบรกิารประชาชน

           เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริการประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการให้บริการ

ใหม่ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาขน ให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้

          - ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซ่ึงด าเนินการมาแล้ว 4 ระยะ คือ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2552  และในปี 

พ.ศ.2565 อยูใ่นระหวา่งการติดต้ังจ านวน 44 กล้อง 17 จุดติดต้ัง เมื่อติดต้ังแล้วเสร็จจะมีกล้องรวมทั้งส้ิน 645 กล้อง

167 จุดติดต้ัง และมีแอปพลิเคชัน Surat Smart Touch เชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลฯ ประชาชน

สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อดูการจราจร ซ่ึงเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งในแง่การเฝ้าระวงัความปลอดภยัรวมถึงเป็น

ตัวช่วยบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถหาข้อมูล หลักฐานหรือตามหาเบาะแสได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

เป็นการยกระดับเทศบาลฯ สู่ Smart City ซ่ึงที่ผ่านมาสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นหาผู้กระท าความผิดคดีต่างๆ

ไม่วา่จะเป็นคดีเกีย่วกับทรัพย์สิน คดีเกีย่วกับชีวติและร่างกาย และคดียาเสพติด ส่งผลให้สามารถจับกุมผู้กระท าความผิด

ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีสถิติการจับกุมต้ังแต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 – 15 ธนัวาคม 2564 จ านวน 2079 คดี แต่เนื่องจากการ

ขยายตัวของชุมชนเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องท าให้การติดต้ังกล้อง CCTV ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
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          - บริการประชาชน ผ่านช่องทาง QR CODE และ LINE OA เช่น การให้ค าปรึกษาและช าระภาษี การลงทะเบียน

ขอรับวคัซีน Covid-19 การรับแจ้งถนนและทางเท้าช ารุด ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ท่อระบายน้ าอุดตัน และฝาท่อระบาย

น้ าช ารุด

          - การเรียน CODING ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 4 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล รู้เท่าทัน

เทคโนโลยี

          - พัฒนาโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูล ทะเบียนป้าย ทะเบียนส่ิงปลูกสร้าง พร้อมรูปภาพประกอบ จากโปรแกรมแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 v.3 (ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย) สู่โปรแกรมแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 v.4 ซ่ึงเป็นการน ากระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาช่วยลดขัน้ตอนระยะเวลาการด าเนิน

งานท าให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่ิงปลูกสร้าง 68,014 หลัง ทะเบียนป้าย 10,025 ป้าย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

พร้อมทั้งติดต้ังโปรแกรมระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินLTAX3000 v.4 บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ  

GDCC CLOUD ซ่ึงสามารถให้บริการข้อมูลแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน รูปแบบระบบ online เชื่อมโยงไปยังส านักคลัง และ

ส านักทะเบียนท้องถิน่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อบูรณาการการใช้ข้อมูลตามหน้าที่รับผิดชอบต่อไป

          ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 

          จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุใ์หม่ที่ระบาดทั่วโลกและประเทศไทย

อยูใ่นขณะนี้ ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดเก็บมีสัดส่วน

ลดลง โดยเฉพาะรายได้จากภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงได้รับผลกระทบจากนโยบายลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของ

รัฐบาลแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยังต้องจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง แต่ด้วยข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณปัจจุบันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ใช้จ่ายเงินจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนล่วงล้ าเงินทุนส ารองเงินสะสม

          แนวทางแก้ไข

          รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรร เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ได้รับผลกระทบ

จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงก าหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ท าให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีรายได้

ลดลงในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 – 2564 รวมเป็นเงิน 129,032,052.- บาท 
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หน่วย : ลา้นบาท

งบประมาณปี แผนการใชจ้่าย

พ.ศ. 2564 งบประมาณ

480.3822        480.3822        480.3822       100.00               

หน่วย : ลา้นบาท

งบประมาณปี แผนการใชจ้่าย

พ.ศ. 2565 งบประมาณ

501.3760        501.3760        231.2615 46.13                 

รอ้ยละ

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

   งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จ าแนกระดับผลผลิต / โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ผลการเบิกจ่าย รอ้ยละ

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการกระจาย

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

หมายเหต ุ- ผลการเบิกจ่าย ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ผลการเบิกจ่าย
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6.1 รายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

   ทีผ่่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบญัชี

    (ให้แสดงเป็นเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา)
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6.2 รายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

(ปี 2563 QR Code)

(ปี 2562 QR Code)

    (ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรปูแบบ QR Code)



63

504,218,400         บาท

เงนิอุดหนุนทั่วไป

             กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 281,485,400          บาท

             กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 147,387,000          บาท

             กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม 63,971,000           บาท

             กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 11,375,000           บาท

รวม 504,218,400         บาท

             ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ  

ผลสัมฤทธิท์ี่คาดว่าจะไดร้บั

            การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ โดยความร่วมมือจาก

องค์กร ชุมชน และเครือข่ายต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

7. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ส าคัญ

         เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวนทั้งสิ้น

504,218,400 บาท เพ่ิมขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2,842,400 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.57 มรีายละเอียด ดงัน้ี

ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรฯ : ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม           

     แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



64

แบบฟอร์ม ก.1

กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยอดรวมทัง้สิ้น 504.2184             132.0241             112.3029             171.8906             88.0008               

1. งบประมาณรายจา่ยงบกลาง

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรับงบประมาณ 504.2184 132.0241 112.3029 171.8906 88.0008

1) แผนงานพืน้ฐาน.............................. -                        -                        -                        -                        -                        

2) แผนงานพืน้ฐาน.............................. -                        -                        -                        -                        -                        

3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่ 504.2184                132.0241                112.3029                171.8906                88.0008                 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) แผนงานยุทธศาสตร์....................... -                        -                        -                        -                        -                        

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ

1) แผนงานบูรณาการ....................... -                        -                        -                        -                        -                        

2) แผนงานบูรณาการ....................... -                        -                        -                        -                        -                        

3) แผนงานบูรณาการ....................... -                        -                        -                        -                        -                        

4. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร -                        -                        -                        -                        -                        

5. งบประมาณรายจา่ยส าหรับทุนหมนุเวียน -                        -                        -                        -                        -                        

6. งบประมาณรายจา่ยเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ -                        -                        -                        -                        -                        

8.1 แผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ
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แบบฟอร์ม ก.2

กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตวัชี้วัด/กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั้งสิ้น 504.2184 -            132.0241 -            112.3029 -            171.8906 -            88.0008

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 504.2184 -             132.0241 -             112.3029 -             171.8906 -             88.0008

ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 504.2184 -             132.0241 -             112.3029 -             171.8906 -             88.0008

ตวัชี้วัดเชงิปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่าน
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local 

Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 504.2184               -   132.0241               -   112.3029               -   171.8906              80 88.0008

ตวัชี้วัดเชงิคุณภาพ :  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นการบริหารจัดการใน

ระดบัดมีากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 504.2184               -   132.0241               -   112.3029               -   171.8906              80 88.0008

  1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 281.4854 -             81.6308 -             53.4822 -             90.0753 -             56.2971

  2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 147.3870 -             28.0035 -             25.0558 -             72.2196 -             22.1081  3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหาร
จัดการ 11.3750 -             -                 -             11.3750 -             -             

  4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม 63.9710 -             22.3899 -             22.3899 -             9.5957 -             9.5957

ผลผลิต/โครงการที่ 2 ...................................

(ระบตุวัชี้วัดเชงิ............)

1. กิจกรรม......(ชื่อกิจกรรม)...........

2. กิจกรรม......(ชื่อกิจกรรม)...........

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน

2. ให้จัดท าเป็นแผนเต็มปี

8.2  แผนการปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลติ/โครงการ) 

หมายเหต ุ:

          หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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แบบฟอร์ม ก.3

กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งปม.ทัง้สิน้ งบประมาณ ระบหุมายเลข ระบหุมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน ปงีบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ทีต่ัง้ไว้ สถานภาพ เหตผุลความจ าเปน็ ค าชีแ้จง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจา่ย/รายการ เริม่ตน้-สิน้สุด เผ่ือขาดและเงนิ ตัง้แตเ่ริม่ ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ปตีอ่ ๆ ไป ตามหมายเหตุ ในการตัง้งบประมาณ พรอ้มเหตผุล

นอกงบประมาณ) จนถึงป ี65 ผูกพันข้ามปี

ตามหมายเหตุ

รวมทัง้สิน้

1. ผูกพันสัญญา

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

3. ผูกพันรายการใหม่

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

  หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอืน่ ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบด าเนินงานและงบลงทุน

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ต้ังใหม่ในปี 2566 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพนัเป็น 3 รายการดังนี้

(1) ผูกพนัตามสัญญา    (2) ผูกพนัตาม ม. 41/ม. 42    (3) ผูกพนัรายการใหม่ ปี 2566

3. ให้ระบุหมายเลขก ากบัสถานภาพรายการผูกพนังบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(1) ยงัไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ทั้งส้ิน    (2) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ    (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ    (4) อยูร่ะหวา่งจัดซ้ือจัดจ้าง    (5) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว    (6) ลงนามในสัญญาแล้ว    (7) ยกเลิกรายการ

4. ให้ระบุหมายเลขก ากบัเหตุผลความจ าเป็นในการต้ังงบประมาณผูกพนัขา้มปี

(1) เป็นรายการผูกพนัตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนือ่ง (ผูกพนัตามสัญญา)    (2)  เป็นรายการที่ต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42)    (3) เป็นรายการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพนัใหม่)

8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ไม่มี-
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8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบรกิารสาธารณะ 504,218,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน 504,218,400       บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 492,843,400       บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 154,693,800        บาท

(1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า) 147,868,000        บาท

(2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 2,682,800            บาท

(3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3,954,000            บาท

(4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) 189,000              บาท

2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 276,861,400        บาท

(1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ) 60,209,100          บาท

(2) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 2,678,400            บาท

(3) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) 1,373,900            บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 123,888,000        บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพความพกิาร 21,163,200          บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 456,000              บาท

(7) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

     (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 60,000                บาท

(8) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 411,600              บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 292,900              บาท

(8.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 31,500                บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน 21,000                บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 21,000                บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 45,200                บาท

(9) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 16,000                บาท

             (ค่าพฒันาครูอาสาและวสัดุการศึกษา)
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(10) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั 26,176,200          บาท

(11) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27,172,000          บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 14,756,500          บาท

(11.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,185,700            บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน 4,386,300            บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,129,900            บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 3,713,600            บาท

(12) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี 399,800              บาท

(13) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน

วรขัตติยราชนารี 80,000                บาท

(14) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 1,400,000            บาท

ด้านสาธารณสุข

(15) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 11,377,200          บาท

3) เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 61,288,200          บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,375,000        บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 11,375,000          บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 4 คัน 10,000,000          บาท

(1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี หรือก าลัง 10,000,000          บาท

 เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัต์ แบบอัดท้าย 4 คัน

(1.1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 10,000,000          บาท

ไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัต์ แบบอัดท้าย

ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 4 คัน

(2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการด้านส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 1 แห่ง 1,375,000            บาท

(2.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากวา่ 4,000 ซีซี 1,375,000            บาท

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 105 กิโลวตัต์ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวดัสุราษฎร์ธานี 1 คัน
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แบบฟอร์ม ก.4

กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

แหล่ง ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินของโครงการ แผนการใช้จ่ายปงีบประมาณ 2566 ค าอธิบาย*

ชื่อโครงการ เงินกู้ ด าเนินงาน(ปี) โครงการ โครงการ เงินกู้ เงินบาท รวม เงินกู้ เงินบาท รวม การจัดสรร

(ระบุ) 25… - 25… สมทบ วงเงินทั้งส้ิน สมทบ วงเงินทั้งส้ิน ป ี2566

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.5   โครงการ/รายการทีไ่ดร้ับเงินกู้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

-ไม่มี-



70

แบบฟอร์ม ก.5

กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 327.7144    824.1408    1,068.8131  1,320.8256  1,580.3984  1,852.9498  
2. รายได้ประเภทเงนินอกงบประมาณ 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 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจดัสรรให้ 1,033.3330   1,009.5000   1,039.7850   1,070.9786   1,124.5275   1,180.7538   
2.3 ทุนหมุนเวยีน -             -             -             -             -             -             

2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ -             -             -             -             -             -             

2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค -             -             -             -             -             -             
2.6 เงินกู้ในประเทศ 275.0000     -             -             -             -             -             
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ -             -             -             -             -             -             
2.8 อื่น ๆ -             -             -             -             -             -             

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (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 งบเงินอุดหนุน -             -             -             -             -             -             
4.5 งบรายจา่ยอื่น -             -             -             -             -             -             

5. คงเหลือหลังหักเงนิน าไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.) 1,802.7144  1,994.1408  2,273.9131  2,562.0786  2,883.7141  3,221.4312  
6. แผนการใช้จ่ายอ่ืน 978.5736    925.3277    953.0875    981.6802    1,030.7643  1,082.3024  

6.1 ภารกิจพืน้ฐาน 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 ภารกิจเพือ่การพัฒนา 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. คงเหลือ (5.-6.) 824.1408    1,068.8131  1,320.8256  1,580.3984  1,852.9498  2,139.1288  

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หมายเหตุประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ

8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใชจ้า่ยเงินนอกงบประมาณ

สถานะการเงนิ ปี 2564
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แบบฟอร์ม ก.6

9. ขอ้มูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ* 

โอนเปล่ียนแปลงเป็น

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ (ส าหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม ่                                                           

3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนนิงานจากที่ก าหนดไว้เดิม

-ไม่มี-
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แบบฟอรม์ ก.7

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ* 

โอนเปล่ียนแปลงเปน็

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ (ส าหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่                                                            

3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนินงานจากที่ก าหนดไว้เดิม

-ไม่มี-



73

แบบฟอร์ม ก.8

กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
รวมทั้งสิ้น 501.3760           501.3760           -                    231.2615                 46.13                      -                    -                       
งบบคุลากร
งบด าเนนิงาน
งบลงทนุ
งบเงินอดุหนนุ 501.3760             501.3760             231.2615                   46.13                        

งบรายจ่ายอื่น

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

 (2) ได้รับอนมุติัเงินประจ างวด/อนมุติัใหโ้อนเปล่ียนแปลงรายการ

 (3) รายการที่ท าสัญญากอ่หนี้ผูกพนัไว้แล้ว 

 (4) ผลการเบกิจ่ายรวมทั้งส้ิน ณ วันที่ 30 เม.ย.65

 (5) ร้อยละของการเบกิจ่ายกบังบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 (6) เงินที่ขออนมุติักนัไว้เบกิจ่ายเหล่ือมป ีณ วันที่ 30 กนัยายน 2564

 (7) เงินกนัที่ท าสัญญากอ่หนี้ผูกพนัไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564

ไดร้ับจดัสรร ก่อหน้ีผูกพัน เบกิจา่ยแลว้ 
ณ 30 เม.ย. 65

ร้อยละเบกิจา่ย
ตอ่งบประมาณ

ขอกันเงินฯ ก่อหน้ีผูกพัน

11. ผลการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบรายจา่ย

งบประมาณป ี2565 งบประมาณป ี2564

วงเงิน
งบประมาณ
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12.  การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

     พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

     งบประมาณ พ.ศ. 2565

-ไม่มี-
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เอกสารเพ่ิมเตมิ
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หน่วย : ล้านบาท

ล าดับที่ โครงการ/รายการ  งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ

รวมทั้งสิน้        1,216,000.00       1,145,468.00        70,532.00

1 โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ         1,216,000.00         1,145,468.00         70,532.00 จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร

ถนอมอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรและประมง โดยใช้พลังงานทางเลือก โดยมี

และประมง โดยใช้พลังงานทางเลือก วัตถปุระสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์

ธานีได้เสริมสร้างพัฒนาวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความเขา้ใจในการบริหาร

จดัการวัตถดิุบ และการบริหารจดัการพลังงานอยา่งถกูต้อง สามารถ

น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งสร้างสรรค์ให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคมส่วนรวม และสามารถยกระดับผลผลิตทางการเกษตรและ

ประมงอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถงึสามารถวางแผนการผลิตและต่อ

ยอดสินค้าเกษตรและประมงในชุมชน ได้อยา่งเป็นระบบและยั่งยนื

โดยมีผู้ว่างงาน/ผู้ที่สนใจเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๓๐๐ คน จ านวน

๑๐ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน และเจา้หน้าที่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วม เวลา 08.30น

– 16.45 น. ในระหว่างวันที่ 9 - 30 พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัย

อาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี

ผลการเบิกจา่ย ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565

หมายเหตุ : ช่องหมายเหตุให้ใส่รายละเอยีดโครงการส้ัน ๆ

กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

โครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวร้ัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,000,000 ล้านบาท และเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท พร้อมแสดงผลการเบิกจ่าย
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2.1 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉนิหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดบัที่ โครงการ/รายการ  งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ

รวมทัง้สิ้น                     -                     -                     - 

1 โครงการ.....................

2 โครงการ.....................

3 โครงการ.....................

4 โครงการ.....................

5 โครงการ.....................

6 โครงการ.....................

7 โครงการ.....................

8 โครงการ.....................

ผลการเบกิจ่าย ณ วนัที่ 31 พ.ค. 2565

หมายเหต ุ: ช่องหมายเหตุให้ใส่รายละเอียดโครงการส้ัน ๆ

โครงการ/รายการที่ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบกลาง รายการเงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

 และรายการค่าใช้จา่ยในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยยีวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแสดงผลเบิกจา่ย

กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หน่วย : ล้านบาท

-ไม่มี-
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ล าดบัที่ โครงการ/รายการ  งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ

รวมทัง้สิ้น                      -                      -                      - 

1 โครงการ.....................

2 โครงการ.....................

3 โครงการ.....................

4 โครงการ.....................

5 โครงการ.....................

6 โครงการ.....................

7 โครงการ.....................

8 โครงการ.....................

9 โครงการ.....................

10 โครงการ.....................

11 โครงการ.....................

12 โครงการ.....................

13 โครงการ.....................

ผลการเบกิจ่าย ณ วนัที่ 31 พ.ค. 2565

หมายเหต ุ: ช่องหมายเหตุให้ใส่รายละเอียดโครงการส้ัน ๆ

2.2 งบกลาง รายการค่าใชจ้่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

-ไม่มี-
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หน่วย : ล้านบาท

พ.ร.บ.

(1)

เงินกัน

(2)

เบิกจ่าย

(3)

PO

(4)

คงเหลือไม่เบกิจ่าย

(5) = (2) - (3)

รวมทัง้สิ้น

รายจ่ายประจ า

1 รายการ...................

รายจ่ายลงทุน

1 รายการ...................

* ข้อมูล ณ วนัที่ 31 พ.ค. 2565

หมายเหตุ

แผนงาน ....

ผลผลิต .....

โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกจา่ยเหลือ่มปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดบั แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทรายจ่าย/รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-ไม่มี-
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ขอ้ 4.1 ขอ้มลูตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ

กรอบอัตราก าลัง จ านวนคนครอง กรอบอัตราก าลัง จ านวนคนครอง

รวมทัง้สิ้น -               -              -                    -               

1 ข้าราชการ

2 พนักงานราชการ

3 ลูกจ้างประจ า

4 ลูกจ้างชั่วคราว

5 พนักงานของรัฐ

6 พนักงานมหาวิทยาลัย

7 บุคลากรอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................

8 บุคลากรอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................

ขอ้มลูอัตราก าลังคนบุคลากรภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดบัที่ บุคลากรภาครัฐ
จ้างดว้ยเงินงบประมาณ จ้างดว้ยเงินนอกงบประมาณ
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ขอ้ 4.2 ขอ้มลูก าลังคนบุคลากรภาครัฐในแผนงานอ่ืน ๆ หน่วย : ล้านบาท

กรอบอัตราก าลัง จ านวนคนครอง งบประมาณ 66 กรอบอัตราก าลัง จ านวนคนครอง งบประมาณทีใ่ช้

รวมทัง้สิ้น 334              299             162,612,784.00    1,423            1,271           316,311,520.00  

1 ข้าราชการ 301               266              157,070,680.00      331               275              140,391,657.00   

2 พนักงานจ้าง 30               30                4,880,537.00         1,070           974              168,266,748.00   

3 ลูกจ้างประจ า 3                3                 661,567.00           22               22                7,653,115.00      

4 ลูกจ้างชั่วคราว

5 พนักงานของรัฐ

6 พนักงานมหาวิทยาลัย

7 บุคลากรอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................

8 บุคลากรอื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................

* จ านวนคนครอง ใช้ข้อมูลจริง ณ วันที ่31 พ.ค. 2565

ล าดบัที่ บุคลากรภาครัฐ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เอกสารที่น าเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 82



“นครสุราษฎร์ธานี เมืองน่าอยู่”
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

พนัธกจิ
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติ
หน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้  และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็น เทศบาลนคร ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย

มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน (ต่อ)
(10) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา
(11) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(12) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(13) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า
(14) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ
(15) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(16) ให้มีการด าเนินการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
(17) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(18) กิจการอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(19) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น
(20) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(21) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(22) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(23) การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน (ต่อ)
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน (ต่อ)
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน (ต่อ)
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
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1. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด าเนินการป้องกันการแพร่
ระบาดในพื้นที่  โดยจัดซื้อวัคซีนซิ โนฟาร์ม ให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30,000 โดส จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลฯ 
เป็นเงิน 23,067,000 บาท  บริการให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับ
วัคซีนผ่านทาง LINE OA เพื่ออ านวยความสะดวก โปร่งใส เป็นธรรม 
ด าเนินการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 - 6 พฤษภาคม 
2565รวมทั้งมีการตรวจ ATK เชิงรุก เพื่อคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง 
จ านวน 1,000 ราย นอกจากนี้ ได้  ช่วยเหลือการด ารงชีพแก่
ประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 019 (Covid-19) โ ด ยส่ ง ม อบ ถุ ง ยั ง ชี พ แก่
กลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงานและกลุ่มผู้เปราะบาง รวมทั้งสิ้น จ านวน 
11,165 ชุด รวมเป็นเงิน 7,373,747 บาท
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เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีศูนย์บริการสาธารณสุข 
จ านวน 4 แห่ง กระจายตามพื้นที่  ในปีงบประมาณ 2565 
ปัจจุบันมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 27,999 ราย ตรวจรักษาโรคทั่วไป 
พร้อมนี้ยังมีคลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบ าบัด คลินิก
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช มารดาหลังคลอด 
กระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยแพทย์ พยาบาล และ
นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ผสมผสาน ในระดับดีเยี่ยม 
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2. การดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางระดับพื้นที่

เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมี
การเคลื่อนย้ายของประชากรสูง ส่งผลให้ประชากรบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเด็ก 
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบาง
ประเภท แรงงานต่างด้าว เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้น
พื้นฐานต่างๆ ของรัฐ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงด าเนินการเชิงรุก โดยการจัดกิจกรรม 
X-ray ชุมชน เคาะประตู เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ 
ในการเยี่ยมเยือนติดตามตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้ง
บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ระบุแหล่งที่อยู่อาศัยและจัดท าฐานข้อมูล (Database) ใน
ระบบดิจิตอล เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่หน่วยงาน และส่วนราชการสามารถน าไปวิเคราะห์ เพื่อ
ด าเนินการให้บริการสาธารณะและหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ได้
ด าเนินการบันทึกพิกัดแล้วเสร็จ จ านวน 7,509 ราย
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เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ข้อมูลสถิติจากทะเบียนบ้าน พบว่าตั้งแต่ปี 2562 
จ านวนบ้านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1,000 หลัง ปัจจุบันมีจ านวน 75,631 หลัง ประชากรตามทะเบียนราษฎร จ านวน 
132,228 คน และประชากรแฝง จ านวน 8,892 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) ปี 2565 มีปริมาณขยะเฉลี่ยวัน
ละ 147.44 ตัน (ขยะติดเชื้อ 3.24 ตัน) การบริหารจัดการขยะนั้น เทศบาลฯ เก็บขนขยะ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 68.97 
ตารางกิโลเมตร ขยะมูลฝอยทั่วไป ก าหนดให้ประชาชนรวบรวมขยะจากครัวเรือนใส่ถุงมัดปากทิ้งลงถังขยะ หรือให้
น ามาวางหลังเวลา 18.00 น. ตามจุดที่ก าหนดจากนั้นรถขยะจะออกเก็บน าไปสถานีขนถ่ายขยะโฉลกรัฐ 14 หรือ
สถานีขนถ่ายขยะเขาท่าเพชร และน าไปก าจัด ณ บ่อก าจัดขยะท่าโรงช้าง ซึ่งเป็นสถานที่ของเอกชน ตั้งอยู่ต าบลท่า
โรงช้าง อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากเทศบาลฯ ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร โดยใช้รถขยะของ
เทศบาลฯ จ านวน 25 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ (จ้างเหมาเอกชน) จ านวน 5 คัน ส าหรับขยะติดเชื้อ ให้บริการเก็บ
ขนขยะติดเชื้อตามสถานพยาบาล คลินิกในเขตเทศบาลฯ รวมถึงจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อ โดยใช้รถเล็ก 4 ล้อ ออก
ให้บริการเก็บขนทุกวันจันทร์ แล้วส่งต่อให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัดต่อไป 

3. การบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต่อ)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริการประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาขน ให้สามารถเข้าถึง
บริการได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้

- ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซึ่งด าเนินการมาแล้ว 4 ระยะ คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  และในปี พ.ศ. 2565 อยู่ในระหว่าง
การติดต้ังจ านวน 44 กล้อง 17 จุดติดต้ัง เมื่อติดต้ังแล้วเสร็จจะมีกล้องรวมทั้งสิ้น 645 กล้อง 167 จุดติดต้ัง และมแีอปพลิเคชัน Surat Smart 
Touch เชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลฯ

- บริการประชาชน ผ่านช่องทาง QR CODE และ LINE OA เช่น การให้ค าปรึกษาและช าระภาษี การลงทะเบียนขอรับวัคซีน Covid-19 การรับ
แจ้งถนนและทางเท้าช ารุด ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ท่อระบายน้ าอุดตัน และฝาท่อระบายน้ าช ารุด

- การเรียน CODING ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล รู้เท่าทันเทคโนโลยี ต่อยอดอาชีพในอนาคต

- โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 v.4 ซึ่งเป็นการน ากระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาช่วยลดขั้นตอนระยะเวลา
การด าเนินงาน ท าให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 68,014 หลัง ทะเบียนป้าย 10,025 ป้าย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถ
ให้บริการข้อมูลแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน รูปแบบระบบ online เชื่อมโยงไปยังส านักคลัง และส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เพื่อบูรณาการการใช้ข้อมูลตามหน้าที่รับผิดชอบ

4. การน าเทคโนโลยีดิจิตอลในการบริการประชาชน
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แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

จ าแนกระดับผลผลิต / โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณปี

พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ

งบประมาณปี

พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์

ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 480.3822 480.3822 480.3822 100.00 501.3760 501.3760 231.2615 46.13

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท
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แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ส าคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .2566 จ านวนทั้ งสิ้ น 
504,218,400 บาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 2,842,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.57

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 281,485,400 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 147,387,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 11,375,000 บาท

กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 63,971,000 บาท

รวม 504,218,400 บาท
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•การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ส าคัญและผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)

- เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
- เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ)
- เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
- เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)
- เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน

ส าหรับนักเรียนยากจน)
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส(ค่าพัฒนาครูอาสา

และวัสดุการศึกษา)
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้าน
การศึกษา งบประมาณ  : 281,485,400 บาท
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•แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ส าคัญและผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม งบประมาณ 147,387,000 บาท

- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยฯ
- เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ
- เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารฯิ
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•แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ส าคัญและผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)

กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 11,375,000 บาท

- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สงูสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 4 คัน
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 4,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสดุไม่ต่ ากว่า 105 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน
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•แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ส าคัญและผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)

- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/เงินเดือนและสวัสดิการ)
- เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เช่น ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรม ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว

กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ 63,971,000 บาท
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ขอขอบคุณ
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