
 



 

นายภัทร ระวังครบุรี 

นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

093-5478181 

คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

นางสุภาคูณ ระวังครบุรี 

รองนายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

089-8457933 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบังอร ลิบกระโทก 

รองนายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

087-2439105 

 

 

 

 

 

 

   นางปิยฉัตร ขวัญยืน 

  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 

098-1028191 

 

 

 

 

 

 

   นายประสงค์ เสริฐกระโทก 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

089-2815448 



 

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์ 

ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 

นายประยูร พลยางนอก 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายศิริ  เรืองมัจฉา 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

นางณัฐมล เหลืองกระโทก 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายดนัย อยู่ก่ิม 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นางสาวปวริศา หล่วงกระโทก 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายสวัสดิ์ ปอนส าโรง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นางสาวชารีย์ ชาญกระโทก 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นางสมบุญ สุวรรณเหลา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายศรีชาติ สร้อยกระโทก 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายนิ่ม เสริฐกระโทก 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นางสาววิภาพร พร่องสระน้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 



สารจากใจนายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

       กระผม นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

ได้รับความไว้วางใจจาก พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวบ้านจระเข้หิน และ

บ้านไผ่ ขอขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงที่มอบให้ด ารงต าแหน่ง

นายกเทศมนตรี ในสมัยแรกตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔             

เป็นต้นมา  

       ผมในฐานะผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและ

พัฒนาเทศบาลให้ครอบคลุมภารกิจทุกๆด้านตามอ านาจหน้าที่ท่ีพ่ึง

จะกระท าได้ทั้งด้านการบริการสาธารณะ การศึกษา กีฬา ประเพณี

วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนและปรับปรุง

ภูมิทัศน์พื้นที่เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่น่ามองพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี สาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งเน้น

ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มุ่งท างานในการบริหารและการพัฒนาเทศบาล  

ยึดหลักการท างานตามหลักธรรมมาภิบาล ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชน              

โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งความส าเร็จที่เกิดข้ึนเพราะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง          

ร่วมใจ จากทุกฝ่าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ อย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ผู้น าชุมชน ประชาชน 

สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล รวมถึงหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ที่เสนอแนะให้ข้อคิดที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 ผมขอให้ค าม่ันสัญญาว่าในช่วงสมัยที่ผมยังท าหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน ผมและทีมงานจะท างาน

พัฒนาทุกด้านให้เต็มก าลังความสามารถและจะสร้างพลังความรัก สามัคคี ของประชาชน ในชุมชนให้มีความสมัคร

สมาน สามัคคีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน เพ่ือให้เทศบาลต าบลจระเข้หินของเรามีการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

 

                  นายภัทร ระวังครบุรี 

                                                           นายกเทศมนตรีต าบลจระเข้หิน 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 



สารจากนายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  

 ประธานสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 กระผมในนาม ประธานสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน และในฐานะ             

ฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดที่ต้องท าร่วมกัน

แบบบูรณาการ ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน “องค์กรน่าอยู่  

มุ่งสู่การพัฒนา แก้ปัญหาอย่างบูรณาการ” ในการท างานนั้น ได้ยึดหลัก               

ธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเป็นระบบท่ี เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างาน          

ทุกขั้นตอนเพราะเป็นการบริการ เพ่ือประชาชนเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เป็นสิ่งส าคัญและเป็นอีก

ช่องทางหนึ่ง ที่จะท าให้พ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือให้

ประชาชนทราบถึงผลส าเร็จของการให้บริการสาธารณะแก่พ่ีน้องประชาชน เป็นการตอบสนองต่อปัญหาและตรงกับ

ความต้องการชองประชาชนและบรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้หรือไม่ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนใน

ท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมท า ร่วมพัฒนา และร่วมตรวจสอบ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ในเชิงสร้างสรรค์ จะท าให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และความสามัคคีข้ึนในหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

ในการกระท าภารกิจขององค์กรในอนาคตต่อไป 

 กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลจระเข้หินได้เป็นอย่างดี ในการที่จะวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ต่อไป บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาและร่วมตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล           

ต าบลจระเข้หินของเรา มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน 

 

 
                    นายไชยรัตน์ พันธนามารักษ์ 
                      ประธานสภาเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 



 

สารจากรองปลดัเทศบาล 
นายศิริ เรืองมัจฉา 
รองปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 ข้าพเจ้าในฐานะรองปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หินปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลฯ ในการปฏิบัติราชการการควบคุมก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัด 
บริหารงานภายใต้นโยบายของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
        ตลอดระยะเวลาการท างานที่ผ่านมา กระผมซึ่งได้รับนโยบายจาก คณะ
ผู้บริหาร   จึงต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประชาชน มุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาเทศบาลและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ความส าเร็จเกิดจากคณะผู้บริหารที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลรวมถึงพนักงานและพนักงาน
จ้างทุกคนที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพวกเราทุกคนมีความพร้อมตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพวกเรามีความ
พร้อมจะด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารฯ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

 กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้น าชุมชนทุกท่าน ทุกองค์กร ภาครัฐและเอกชน 
พนักงานเทศบาล รวมทั้งพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หินทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ          
ในการพัฒนาเทศบาลต าบลจระเข้หินให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
                                                                   นายศิริ เรืองมัจฉา 
                                                       รองปลัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
 

 

 

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์  เทศบาลต าบลจระเข้หิน “องค์กรน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา แก้ปัญหาอย่างบูรณาการ” 

ความเป็นมา 

                  เทศบาลต าบลจระเข้หิน  ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลต าบล  ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม 2542               

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                   

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2498 ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 

                 เทศบาลต าบลจระเข้หิน  ตั้งอยู่ที่บริเวณสาธารณะประโยชน์  หมู่ที่ 6  ต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี           

จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อท่ีประมาณ  7  ไร่  ห่างจากอ าเภอครบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา      

62  กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  321  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน  7 ตร.กม.                    

มีประชากรประมาณ 6,104 คน  2,388  ครัวเรือน ครอบคลุมต าบลจระเข้หิน จ านวน  2 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

 

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวม จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 

บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1 787 840 1,627 706 

บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 2 397 458 855 318 

บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3 345 411 756 297 

บ้านไผ่          หมู่ที่ 4 232 300 532 196 

บ้านไผ่          หมู่ที่ 6 546 638 1,184 450 

บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 8 572 578 1,150 421 

รวม 2,879 3,225 6,104 2,388 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 1 



นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

                เทศบาลต าบลจระเข้หิน  ได้ก าหนดนโยบายบริหารราชการไว้ตามกรอบการพัฒนาของนโยบายรวม             
8 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม, นโยบายการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี, นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง, นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต, นโยบายจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน, 
นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกระจายงานสาธารณูปโภค, นโยบายการดูและคุณภาพชีวิตของพ่ีน้อง
ประชาชน เด็กสตรีผู้สูงอายุ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาและสร้าง
ความเจริญให้กับท้องถ่ินรวม ทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด 

• ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 1. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีครบวาระหรือ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

• รายงานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล   

  1.  ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างฯ   ประจ าเดือน  7   ครั้ง 
 2.  ประชุมสภาเทศบาลต าบลจระเข้หินสมัยสามัญ  4  สมัย   จ านวน  6  ครั้ง 

• งานธุรการ 

    1.  หนังสือรับ        2,365  ฉบับ   
  2.  ค าสั่ง  519    ฉบับ 

 3.  ประกาศ          196  ฉบับ   
 4.  หนังสือส่ง   819  ฉบับ 

  5.  บันทึกข้อความ   321  ฉบับ 

• งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 

  1.  การด าเนินการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  จ านวน  2   ต าแหน่ง 
• งานรัฐพิธี  ส านักปลัดเทศบาล 
  1.  พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและเป็น
พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่  28  กรกฎาคม 2564 
  2.  พิธีท าบุญตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม                   
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี 2564                 
วันที่  12  สิงหาคม 2564 
  3.  พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจ าปี 2564  
  4.  พิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5          
วันปิยมหาราช ประจ าปี 2564 วันที่ 23 ตุลาคม 2563  
  5.  กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่  5  ธันวาคม ประจ าปี 2564  
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สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

รายการ 
  

โครงการ วิธีค านวณ คิดเป็นร้อยละ 

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 105 82 x 100 
105 

78.10 

ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 82 

รายการ 
  

โครงการ วิธีค านวณ คิดเป็นร้อยละ 

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 34 34 x 100 
82 

41.46 

ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 82 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  

สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (34) 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของเทศ

บัญญัติ 
+เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

105     
32.38 

  
37.78 

  
80.95 

2 ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณ 

82 30,272,070 

3 จ่ายขาดเงินสะสม 8 2,357,700 
4 จัดท าแผนด าเนินงาน 

-เทศบัญญัติ = 82 + 
-เงินสะสม   = 8 

90 32,629,770 

  สามารถด าเนินการได้ 
-เทศบัญญัติ = 34 + 
-เงินสะสม   = 8 

42 25,037,425.
35 
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สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

ด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 - 0 

2.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 2 25 

3.การพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

4 - 0 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การกีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว 

23 11 47.83 

5.การพัฒนาสังคมและเสริมสร้างพลังชุมชน 3 - 0 

6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 3 42.86 

7.การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 33 18 54.55 

8.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานทดแทน 

3 - 0 

รวม 82 34 41.46 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 

กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย   จ านวน   200   ครั้ง 
สื่อออนไลน์ Social Media  
       Facebook    จ านวน   500   ครั้ง 

Line     จ านวน       108   ครั้ง 
การเผยแพร่เว็บไซต์ (Website) เทศบาลต าบลจระเข้หิน จ านวน   124   ครั้ง 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน/หมู่บ้าน/ชุมชน  จ านวน     12   ครั้ง 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน(จัดส่งทุกเดือน) จ านวน            12   ครั้ง 
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี           จ านวน              1   ครั้ง 

ศูนย์บริการประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
1.  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จากประชาชน (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์) 
2.  บริการข้อมูลข่าวสารฯ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ)  
3. ส ารวจและรายงานผลการช่วยเหลือประชาชน 
 

การด าเนินงานของศูนย์บริการประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 จ านวน    446  ราย  สรุปดังนี้ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 ค าร้องทั่วไป   จ านวน    288   ราย  ให้บริการแล้วเสร็จ   288 ราย 
 ร้องทุกข์ร้องเรียน  จ านวน       -   ราย ให้บริการแล้วเสร็จ      -   ราย 
 ร้องเรียนเก่ียวกับ  จ านวน       -   ราย ให้บริการแล้วเสร็จ      -   ราย 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน       -   ราย ให้บริการแล้วเสร็จ      -  ราย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ค าร้องทั่วไป   จ านวน     53   ราย  ให้บริการแล้วเสร็จ    53 ราย 
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

อัคคีภัย    จ านวน    13 ราย  ให้บริการแล้วเสร็จ    13   ราย 
   วาตภัย    จ านวน    23 ราย ให้บริการแล้วเสร็จ    23 ราย 

อุทกภัย    จ านวน     - ราย  ให้บริการแล้วเสร็จ      -   ราย 
   สาธารณภัย (โควิด)  จ านวน    67  ราย ให้บริการแล้วเสร็จ   67  ราย 
ศูนย์ด ารงธรรม    จ านวน      1 ราย ให้บริการแล้วเสร็จ    1    ราย 
ศูนย์ยติธรรมชุมชน    จ านวน      1 ราย ให้บริการแล้วเสร็จ    1    ราย 
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• งานทะเบียนราษฎร์   

 งานทะเบียนราษฎร์ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจระเข้หิน ประจ าปี 2564 

 จ านวนประชากร   ชาย  2,879  คน  หญิง   3,225  คน   รวม  6,104   คน 

ครัวเรือน               จ านวน 2,388  หลัง  ออกหนังสือรับรองการเกิด 20/1    จ านวน    -     ราย 

การแจ้งการเกดิ              จ านวน     26  ราย  การแจ้งตาย        จ านวน   22    ราย 

การเพิ่มช่ือ            จ านวน     -    ราย  การจ าหน่ายรายการบุคคล      จ านวน    -     ราย 

ก าหนดบ้านเลขท่ีใหม่            จ านวน     32  ราย  การแจ้งย้าย        จ านวน   341  ราย 

การแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร จ านวน 88  ราย  การขอคัดส าเนาทะเบยีนบ้าน   จ านวน    10   ราย 
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ฝ่ายรกัษาความสงบ เทศบาลต าบลจระเข้หิน 

โครงการฝ่ายรักษาความสงบ 

 1. โครงการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 74,400 บาท 

 2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสาธารณภัยหรือภัยต่างๆซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 50,000 บาท  
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        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลจระเข้หิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการด าเนินการ
เพื่อตอบตอบสนองภารกิจ  จึงได้ก าหนดภารกิจในการด าเนินงานและปฏิบัติราชการตามแผนงานดังต่อไปนี้ 
 งานออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
   ใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    ต่อใบอนุญาต (รายเดิม)       จ านวน     ๖๔  ราย 
    ขอรับใบอนุญาต (รายใหม่)   จ านวน      -     ราย 

  ใบอนุญาตสถานที่จ าหน่วยหรือสะสมอาหาร 
    ต่อใบอนุญาต (รายเดิม)       จ านวน     ๓๙  ราย 
   ขอรับใบอนุญาต (รายใหม่)   จ านวน      -     ราย 
    ใบอนุญาตสถานจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

  ต่อใบอนุญาต (รายเดิม)       จ านวน     -     ราย 
    ขอรับใบอนุญาต (รายใหม่)   จ านวน     ๑๕  ราย 
  ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาดทั้งประเภทที่ ๑ และ ๒     

  ต่อใบอนุญาต (รายเดิม ตลาดนัด)       จ านวน     ๑     ราย 
  ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด  

  ต่อใบอนุญาต (รายเดิม)       จ านวน    ๓๔     ราย 
    ขอรับใบอนุญาต (รายใหม่)   จ านวน     ๒       ราย 

  ใบอนุญาตการขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล (เทศบาล)   จ านวน    ๑   ราย   
งานรักษาความสะอาดและจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ 
  งานบริการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  งานรักษาความสะอาดในที่ทางสาธารณะ 
  โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ท้ังภายในภายนอกส านักงานส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
  โครงการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม 
  โครงการก าจัดวัชพืชในคลองจระเข้หิน  
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ(รีไชเคิล) ในชุมชนและโรงเรียน 
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งานพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการด าเนนิงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
   โครงการศึกษาเรียนรู้การด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ 
   โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
งานส่งเสริมสุขภาพ 
   โครงการ To Be Number One 
งานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปญัหาในพื้นที่ 
   โครงการควบคุมและป้องโรคพิษสุนัขบา้ 
   โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาล 
   โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า        
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   
 งานส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสขุาภาพเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
     โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง DM HT Stroke 

       โครงการเมนูอาหารพิชติความดันโลหิตสูง  
       โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)  
       โครงการ เด็กไทย ปลอดภัยไม่จมน้ า  
       โครงการออกก าลังเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค”   
       โครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก 

            โครงการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคนืชีพเบื้องต้น  
            โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธบีาสโลบ 
            โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยธรรมะ บ้านไผ่  
งานส่งเสริมและพัฒนาการบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 
 รายผลการด าเนินงาน หน่ายการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563- กันยายน  
2564) ดังนี้ 
 จ านวนเหตุที่ได้รับแจ้งจากศูนยร์ับแจ้ง / ปฏบิัติการกู้ชีพ   จ านวน    461     ราย 
 การให้บริการ จากอุบัติเหตุยานยนต์ พลัดตก หกล้ม / อุบัติเหตุ /เจ็บปวด  จ านวน   134   ราย 
 การให้บริการ  จากการป่วยฉุกเฉิน การร้องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ/ช่วยเหลือตัวเอง          
ไม่ได้  จ านวน  339  ราย 
 งานธุรการ 
 มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณ การดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการสถานที่ วสัดุอุปกรณ์ ตดิต่อและอ านวย           
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในภารกิจหน่วยงาน การประสานงานเก่ียวกับการประชุมของหน่วยงาน การรักษาความสะอาดความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ การรับเร่ืองราวร้องทุกข์และร้องเรียน การสวัสดิการและงานเก่ียวกับการพัสดุ  การ
ประชาสัมพนัธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และพัสดุ การเงินและบญัชีของหน่วยงาน โดยสรุปดงันี้ 

หนังสือรับ   จ านวน     269   ฉบับ  
บันทึกข้อความ  จ านวน    241  ฉบับ 
ค าสั่ง   จ านวน           40  ฉบับ 
ค าร้องทั่วไป   จ านวน    145  ฉบับ 
หนังสือส่ง   จ านวน           42  ฉบับ 
ค าร้องกู้ชีพ   จ านวน           20  ฉบับ 
ประกาศ   จ านวน             1  ฉบับ 
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ภาพผลการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 เทศบาลต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
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กองช่าง   
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

โครงการงบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
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                       ติดตั้งพร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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                 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมรางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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งานพัฒนาชุมชน 

เทศบาลต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
  - ผู้สูงอายุ     จ านวน 1,322   คน  เป็นเงิน  890,200   บาท 

  - ผู้พิการ     จ านวน    318   คน  เป็นเงิน        256,000   บาท 

  - ผู้ติดเชื้อ     จ านวน      18   คน  เป็นเงิน            9,000   บาท 

  - ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเด็กแรกเกิด จ านวน      60   คน  เป็นเงิน          36,000   บาท 

                            รวมเป็นเงิน     1,191,200   บาท 
 

  - โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช             

มหาราชบรม นาถบพิตร         จ านวน          10,000  บาท 

  - โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม                

ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ จ านวน          10,000  บาท 

  - โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้รับ 

 ผลกระทบจากสภาวะ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 20 ราย  เป็นเงิน    

 74,800  บาท จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

  - โครงการกองทุนปิยมหาราชต าบลจระเข้หิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน   10,000 บาท 

  - เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ านวน 5 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท จากพัฒนาสังคมและความ

มั่นคง ของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา     

  - เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ านวน 10 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท จากศูนย์คุ้มครองคน            

ไร้ที่พ่ึง           

  - จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือช่วยเหลือผู้กักตัวตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เทศบาล

ต าบล  จระเข้หิน  
   - ครั้งท่ี 1 จ านวน 23 ราย =  16,100 บาท     

   - ครั้งท่ี 2 จ านวน 11 ราย =  7,700 บาท  

   - ครั้งท่ี 3 จ านวน 19 ราย =  13,300 บาท  

   - ครั้งท่ี 4 จ านวน 6 ราย =  4,200 บาท     

   - ครั้งท่ี 5 จ านวน 8 ราย =  5,600 บาท  

   - ครั้งท่ี 6 จ านวน 2 ราย =  1,400 บาท   
  - โครงการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ จ านวน 1 ราย               

เป็นเงิน  20,000 บาท จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
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กองการศึกษา 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการสมวัย ใส่ใจกีฬา อนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 

 กองการศึกษา   

  ฝ่ายบริหารการศึกษา 

  1. งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับการรับส่งลงทะเบียนหนังสือ เก็บ และรวบรวมหนังสือบันทึกเรื่องย่อ     

คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ตลอดจนร่างหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานภายในเทศบาลและระหว่างหน่วยงาน ดูแล

รักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เก็บ รักษา เอกสารหนังสือ และระเบียบต่างๆ 

  2. งานบริหารการศึกษามีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการ

เจ้าหน้าที่ งานบริหาร งานวิชาการ งานการเงิน งานการพัสดุ และงานโรงเรียน 

  3. งานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาในระดับเด็ก ก่อนวัยเรียน ตั้งแต่ 0 - 3 ขวบ 

  4. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  5. งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชน 

และประชาชน งานเกี่ยวกับการจัดสันทนาการภายในชุมชน งานจัดและด าเนินการ ทางด้านกีฬาในชุมชน 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่า

เครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) 

  - โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่และชุมชนจระเข้หิน 

  - อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

  - โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลจระเข้หิน สังกัด สพฐ. 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  - โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจ าเทศบาลต าบลจระเข้หิน 

  - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

รวมภาพกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน 
 

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  ครู  เด็ก  และสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ  การบริหารศูนย์ฯ แบบมีส่วนร่วม” 
 

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อก่อนเรียกว่า  อนุบาลเด็ก

เล็ก/  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ   (ส.ป.ช.)  โดยการน าของหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอครบุรี                      

นายอาราม  สุวรรณชัยรบ  โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน จ านวน ๑ ห้องเรียน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับ

การถ่ายโอนมาสังกัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน โดยการน าของ นายกเทศมนตริต าบลจระเข้หิน  จนถึงปี พ.ศ.  ๒๕๔๘                 

เทศบาลต าบลจระเข้หินได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่  โดยขอใช้ที่ดินของโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน  เนื้อท่ี  ๑  ไร่  

งบประมาณก่อสร้างจ านวน  ๒๒๙,๑๓๓.-  บาท และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน                

เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ 

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย  พัฒนาการเด็กปฐมวัยได้มาตรฐาน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม” 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่  ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านไผ่ เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๒๓ โดยกรมพัฒนา

ชุมชน  กระทวงมหาดไทย  เป็นผู้ก่อตั้ง  และตั้งชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ เปิดท าการสอนครั้งแรกมีนักเรียน   

จ านวน ๒๘ คน  และผู้ดูแลเด็ก  ๒ คน มี  นายทิม ประเทืองชัยศรี ก านันต าบลจระเข้หิน   เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับ

พัฒนากรของ อ าเภอครบุรี ก่อตั้งเริ่มแรกอยู่ที่วัดสว่างหนองแวงบ้านไผ่  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เลี้ยงดูเด็ก  ต่อมาปี 

พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้มีนโยบายย้ายจากวัดบ้านไผ่มาตั้งที่ภายในโรงเรียนบ้านไผ่  ได้งบประมาณก่ออาคารเรียนสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่  จึงได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกสุดของโรงเรียนบ้านไผ่  

ต่อมาปี  ๒๕๔๒  ทางราชการประกาศยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่จึงถูกถ่ายโอนมา

สังกัดเทศบาลต าบลจระเข้หิน ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ตามหนังสือ ที่ นม ๐๓๑๙/๒๕๔๑ เรื่อง การถ่ายโอนงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๔๓   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่  จึงอยู่ใน

ความรับผิดชอบบริหารจัดการของส านักงานเทศบาลต าบลจระเข้หิน  ต่อมาเนื่องจากสภาพอาคารหลังเก่าช ารุด  

เนื่องจากเป็นไม้ผุและไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  เทศบาลต าบลจระเข้หินจึงได้จัดตั้งงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารหลังใหม่แทนหลังเก่าและได้ย้ายจากด้านทิศตะวันออกมาอยู่ทางด้านทิศตะวันตก เป็นอาคารคอนกรีต 

ชั้นเดียว จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ ๒ ไร่ ๑ งาน 
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รายละเอียดรายรับ – รายจ่าย 

ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2564 

 

 

 

รายรับ 

  ประมาณการ รายรับจริง 

รายได้ภาษี   84,325.58 

รายได้ค่าธรรมเนียม   273,541.40 

รายได้ค่าปรับ   273,563.00 

รายได้ใบอนุญาต   109,186.00 

รายได้จากค่าเช่า   156,500.00 

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล   270,475.70 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   1,214.00 

รายได้อ่ืน   201,990.02 

รายได้ภาษีจัดสรร   26,307,806.59 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   28,498,117.51 

รวมรายรับทั้งสิ้น   56,176,719.80 

 

กองคลัง เทศบาลต าบลจระเข้หิน 
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รายจ่าย 

  ประมาณการ รายจ่ายจริง 

งบกลาง 20,422,410.00 17,798,703.80 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,224,640.00 2,128,969.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 17,010,670.00 14,410,083.00 

ค่าตอบแทน 735,560.00 498,325.00 

ค่าใช้สอย 6,886,600.00 4,947,371.29 

ค่าวัสดุ 3,866,620.00 3,030,167.34 

ค่าสาธารณูปโภค 589,000.00 700,995.32 

ค่าครุภัณฑ์ 2,125,700.00 1,839,723.20 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 696,800.00 969,720.00 

รายจ่ายอื่น               -       - 
เงินอุดหนุน 2,172,000.00 1,608,700.00 

รวมรายจ่ายจริง 57,000,000.00 47,659,757.95 

รายรับจริง     
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ปัญหาและอปุสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  มีดงัน้ี 

 ปัญหา 

  ๑)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ ๗๘.๑๐ ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  ๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  ๔๑.๔๖                   
ไม่ถึงร้อยละ ๕๐  ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 อุปสรรค 

  ๑)  เทศบาลมีปัญหาความต้องการท่ีจะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   

  ๒)  เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด    

    

 ข้อเสนอแนะ  

  ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  ๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่า ร้อยละ ๙๕                
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 




