
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันจันทร์ที่  26  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖5  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

************************* 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอินจันทร์  คำแปง ประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อินจันทร์  คำแปง  
๒ นายพร  เครืออิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร ์ พร  เครืออิน  
๓ นายถนอม  เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ถนอม  เครื่องสนุก  
๔ นายไสว  บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ไสว  บุญเกิด  
๕ นายอนันต์  จอมเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ อนันต์  จอมเที่ยง  
๖ นางทองจันทร์  แก้วแปงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ทองจันทร์  แก้วแปงจันทร์  
๗ นางคราณจณา  ตาคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ คราณจณา  ตาคำ  
๘ นายเชิด   เดชมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เชิด   เดชมนต์  
๙ นายเกษม  ใจบุญทา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เกษม  ใจบุญทา  

๑๐ นายอ้าย   สุนันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ อ้าย   สุนันต๊ะ  
๑๑ นายประเสริฐ  วะรีวะราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ประเสริฐ  วะรีวะราช  
๑๒  นายกรวิก  ยะตั๋น สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ กรวิก  ยะตั๋น  
13 นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชนินทร์  สุวรรณรัตน์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมบูรณ์  บัวเขียว นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ สมบูรณ์  บัวเขียว  
๒ นายเงนิ   ปันสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ เงิน  ปันสุวรรณ์  
๓ นายสมคิด  คำจันทรา รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ สมคิด  คำจันทรา  
๔ นายปราโมทย์  พุ่มทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ ปราโมทย์  พุ่มทรัพย์  
๕ นายสายอุดม  ไชยวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ สายอุดม  ไชยวงค์  
6 นางอุไรวรรณ  ปรีชาพัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อุไรวรรณ  ปรีชาพัฒนา  
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

7 นายสำราญ  ชุ่มผวน ผู้อำนวยการกองช่าง สำราญ  ชุ่มผวน  
8 นางสาวสรัญญา  พาไธสง ผู้อำนวยการกองคลัง สรัญญา  พาไธสง  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
เจริญราษฎร์ จึงขอเชิญนายอินจันทร์ คำแปง ประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย เสร็จแล้วประธานจึงเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจำปี                    
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
                            ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เม่ือวันจันทร์ที่  19 กันยายน 2565 
ประธาน ตามที่ได้แนบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3                   

ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันจันทร์ที่  19 กันยายน  ๒๕๖๕ ไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตรวจสอบในรายละเอียด                   
ของรายงานการประชุมดังกล่าว ในการนี้ จึงขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันจันทร์ที่  
19 กันยายน  ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมฟังอีกครั้ง และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมือ่ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว               

จึงขอมติในทีป่ระชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที ่ 19 กันยายน  ๒๕๖๕ หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑0 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธาน 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ ญัตติพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 9 โครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์                   
(ซอยหน้าวัดศรีเกิดฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4 ต.เจริญราษฎร์  

             อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ จำนวน 215,๐๐๐.- บาท                    
         (สองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

๒) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓  
(ข้างสวนนายเขียว  ก๋าใจ) ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา                          
งบประมาณ จำนวน 499,9๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   

3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 5                
     ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายข้างบ้านนายกมล ไชยมงคล) 
     งบประมาณจำนวน 3๑,5๐๐.- บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 5                
     ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายข้างบ้านนายเดช ศรีโลปา) 
     งบประมาณจำนวน 28,1๐๐.- บาท (สองหม่ืนแปดพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 
5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ 6                   
     ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์)    
     งบประมาณจำนวน 82,5๐๐.- บาท(แปดหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
6)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ต.เจริญราษฎร์  
     อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายบ้านนายประเสริฐ วะรีวะราช) งบประมาณจำนวน  
     ๔๒,๕๐๐.-  บาท (สี่หม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
7)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันสลี หมู่ที่ 7                                   
     ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายบ้านนางศรีแก้ว ปันสุวรรณ์)    
     งบประมาณจำนวน 41,1๐๐.- บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
8)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.เจริญราษฎร์      
     อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายบ้านนายจันทร์  จีวร) งบประมาณจำนวน                          
     144,1๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนส่ีพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

   9)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 8  
     ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายหน้าบ้านนายสมบัติ วงค์ศิริ)   
     งบประมาณจำนวน 237,900 (สองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,322,600.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหม่ืนสองพัน-                  
                              หกร้อยบาทถ้วน) 
ประธาน ขอเชิญนายสมบูรณ์  บัวเขียว นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงรายละเอียด                   

ในการขอใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน  9 รายการ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา 
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นายสมบูรณ์  บัวเขียว มอบหมายให้ นายสำราญ  ชุ่มผวน ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงต่อที่ประชุม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
นายสำราญ  ชุ่มผวน     ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 9 โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
(ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับ ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงิน
สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  ตาม
ระเบียบแล้ว ( 3 ) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม        
โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว ซ่ึงกองคลังเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ได้แจ้งสถานะการเงินประจำวันที่                 
13 กันยายน 2565 มีจำนวนเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้
ได้ดังนี ้
- รายการเงินสะสม  

- เงินสะสมยกมา 1 ต.ค. 2564 จำนวน 8,388,452.85 บาท 
- สำรองบุคลากร 3 เดือน จำนวน 3,254,532.00 บาท 
- สำรองกรณีท่ีมีสาธารณภัย 10 % จำนวน 3,100,000.00 บาท 
- คงเหลือท่ีใช้ได้ จำนวน 2,033,920.85 บาท 

   -    รายการเงินทุนสำรองเงินสะสม 
- เงินสะสมยกมา 1 ต.ค. 2564 จำนวน 4,793,361.86 บาท 
- คงเหลือท่ีใช้ได้ จำนวน 4,793,361.86 บาท 

   ในการนี้ เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลเจริญราษฎร์ จึงขออนุมัติ  
สภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ 
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๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ (ซอยหน้าวัด                  
ศรีเกิดฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่  4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ                  
จำนวน 215,๐๐๐.- บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
ปริมาณงาน   
1) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 69.50 ม. หนา 0.15 ม.                        

หรือมีพ้ืนที่เท คสล. ไม่น้อยกว่า 347.50 ตร.ม.  
2) วางท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 ม. จำนวน 8.00 เมตร 
สถานที่ดำเนินการ  จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างบ้านนางบัวลอย บุญมา ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการระยะทางรวม 69.50 ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.1-01 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  แก้ไข  ครั้งที่  ๕  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  แบบ  ผ.๐๒  หน้า  ๗  โครงการที่  ๑ 

๒.  โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓  (ข้างสวนนายเขียว  ก๋าใจ) 
ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ จำนวน 499,9๐๐.- บาท (สี่แสน-            
เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน  สถานที่ดำเนินการ บริเวณห้วยคอก
หมูหลวง (ข้ างสวนนายเขียว ก๋าใจ) รายละเอียดตามแบบเลขที่  58/2565                          
ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)                  
แก้ไข  ครั้งที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๖๕  แบบ  ผ.๐๒  หน้า  ๗  โครงการที่  ๒  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 5  ต.เจริญราษฎร์         
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายข้างบ้านนายกมล ไชยมงคล) งบประมาณจำนวน 3๑,5๐๐.-   
บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
2.00 ม. ยาว 26.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 53.00 ตร.ม.
สถานที่ดำเนินการ  จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อมถนนคสล.เดิมข้างบ้านนายกมล ไชยมงคล 
ถึงจุดสิ้นสุดระยะทางรวม 26.50 ม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ 47/2565 ของ
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข  
ครั้งที่  ๕  พ.ศ. ๒๕๖๕  แบบ  ผ.๐๒  หน้า  ๘  โครงการที่  ๔ 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที ่5 ต.เจริญราษฎร์ 
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายข้างบ้านนายเดช ศรีโลปา) งบประมาณจำนวน 28,1๐๐.- บาท    
(สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง   
1.50 ม. ยาว 31.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 46.50 ตร.ม.  
สถานที่ดำเนินการ  จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อมถนนคสล.เดิมข้างบ้านนายเดช ศรีโลปา ถึง
จุดสิ้นสุดระยะทางรวม 31.00 ม. รายละเอียดตามแบบเลขท่ี 48/2565 ของเทศบาล
ตำบลเจริญราษฎร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งที่  ๕  
พ.ศ. ๒๕๖๕  แบบ  ผ.๐๒ หน้า  ๘  โครงการที่  ๕ 
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ 6 ต.เจริญราษฎร์ 
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์) งบประมาณจำนวน 82,5๐๐.- บาท
(แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง                       
3.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม. สถานที่ดำเนินการ  จุดเริ่มต้นจากบ้านนาย
วินัย สายแก้วแดง ถึงจุดสิ้นสุดระยะทางรวม 47.00 ม. รายละเอียดตามแบบ                   
เลขที่  49/2565 ของเทศบาลตำบลเจริญ ราษฎร์  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งที่   ๕  พ.ศ.  ๒๕๖๕  แบบ  ผ.๐๒  หน้า  ๙  
โครงการที่  ๖ 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ต.เจริญราษฎร์  
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายบ้านนายประเสริฐ วะรีวะราช) งบประมาณจำนวน                    
๔๒,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
72.50 ตร.ม. สถานที่ดำเนินการ  จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อมถนนคสล.เดิมข้างบ้านนาย
ไตรรัตน์ คำปา ถึงบริเวณบ้านนายประเสริฐ วะรีวะราช  รายละเอียดตามแบบ                   
เลขที่  50/2565 ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๖๕  แบบ  ผ.๐๒  หน้า  ๙  
โครงการที่  ๗ 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันสลี หมู่ที่ 7  ต.เจริญราษฎร์                           
อ.แม่ ใจ  จ .พะเยา (สายบ้ านนางศรีแก้ ว  ปั นสุ วรรณ์ )  งบประมาณ จำนวน                                  
41,1๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 28.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
70.00 ตร.ม. สถานที่ดำเนินการ  จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อมถนนคสล.เดิมข้างบ้านนาย
บ้านนายโดด ปันสุวรรณ์ ถึงบริเวณบ้านนางศรีแก้ว ปันสุวรรณ์ รายละเอียดตามแบบ
เลขที่  51/2565 ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  แก้ไข  ครั้งที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๖๕  แบบ  ผ.๐๒  หน้า  ๙  
โครงการที่ ๘ 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.เจริญราษฎร์      
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายบ้านนายจันทร์  จีวร) งบประมาณจำนวน 144,1๐๐.- บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ดำเนินการ  
จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อมถนน คสล.เดิม(ทิศใต้) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการระยะทางรวม 
59.00 ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 -01                      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  แก้ไข  ครั้งที่  ๕  พ.ศ. ๒๕๖๕  
แบบ  ผ.๐๒  หน้า  ๑๐  โครงการที่  ๑๐ 
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9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.เจริญราษฎร์ 
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายหน้าบ้านนายสมบัติ วงค์ศิริ) งบประมาณจำนวน 237,900 
(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อม
ถนน คสล.เดิม ถึงจุดสิ้นสุดบริ เวณหน้าบ้ านนายสมบัติ  วงค์ศิ ริ  รายละเอียด                         
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่ น  ท.1 -01 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  แก้ไข  ครั้งที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๖๕  แบบ  ผ.๐๒  หน้า  ๑๐  
โครงการที่  ๙ 
จึงเสนอสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสม                   
รวมทั้งสิ้น 9 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,322,600.- บาท (หนึ่งล้านสามแสน
สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอต่อสภาเทศบาลฯ  

ประธาน ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย รายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม รวมทั้งสิ้น 9 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,322,600.- บาท (หนึ่งล้าน- 
สามแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้ 

นายไสว บุญเกิด เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี ้โดยเฉพาะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 
(สท.เขต 1 ) เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ข้างสวนนายเขียว  ก๋าใจ) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   

เสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ (ซอยหน้าวัดศรีเกิดฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่  4                 
เนื่องจากที่ผ่านมาหากเกิดฝนตกหนัก  ทำให้น้ำไหลไม่ทันจึงท่วมถนน ในส่วนของถนน
ทางการเกษตรถนนขาด สัญจรไปมาไม่สะดวก และเป็นอันตรายต่อผู้คนที่สัญจร                     
หากดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 

นายถนอม เครื่องสนุก เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี ้โดยเฉพาะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 
(สท.เขต 1 ) เสริมเหล็ก ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นการ

แก้ไขในระยะยาว และเนื่องจากที่ผ่านมาหากเกิดฝนตกหนัก น้ำไหลหลาก อาจทำให้
เศษวัชพืช เศษไม้มาอุดท่อระบายน้ำ หากดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ควรให้ประชาชน
ช่วยดูแลด้วยในส่วนนี้ด้วย  

นายพร เครืออิน เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี ้เพราะประชาชนในตำบลเจริญราษฎร์  
(สท.เขต 2 ) ทั้ง 2 เขต ได้รับความเดือดร้อนจริง หากได้รับการแก้ไขปัญหาจะทำให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 
นายเชิด เดชมนต์ เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสมทุกโครงการในครั้งนี ้เพราะประชาชนในตำบล                   
(สท.เขต 2 ) เจริญราษฎร์ได้รับประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ประธาน มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
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ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ใช้จ่ายเงินสะสม รวมทั้งสิ้น 9 รายการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,322,600.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)                     
ตามรายละเอียดที่เสนอมา ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ (ซอยหน้าวัด                  
ศรีเกิดฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่  4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ                  
จำนวน 215,๐๐๐.- บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

ทีป่ระชุม    มีมติอนุมัติ 11 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

๒.  โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓  (ข้างสวนนายเขียว  ก๋าใจ) 
ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ จำนวน 499,9๐๐.- บาท (สี่แสนเก้า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 5  ต.เจริญราษฎร์         
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายข้างบ้านนายกมล ไชยมงคล) งบประมาณจำนวน 3๑,5๐๐.-   
บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที ่5 ต.เจริญราษฎร์ 
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายข้างบ้านนายเดช ศรีโลปา) งบประมาณจำนวน 28,1๐๐.- บาท    
(สองหมืน่แปดพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน)  

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ 6 ต.เจริญราษฎร์ 
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์) งบประมาณจำนวน 82,5๐๐.- บาท
(แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ต.เจริญราษฎร์  
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายบ้านนายประเสริฐ วะรีวะราช) งบประมาณจำนวน                    
๔๒,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นสองพันหา้ร้อยบาทถ้วน)  

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 
 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันสลี หมู่ที่ 7  ต.เจริญราษฎร์                           
อ.แม่ ใจ  จ .พะเยา (สายบ้ านนางศรีแก้ ว  ปั นสุ วรรณ์ )  งบประมาณ จำนวน                                  
41,1๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 
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8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.เจริญราษฎร์      
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายบ้านนายจันทร์  จีวร) งบประมาณจำนวน 144,1๐๐.- บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.เจริญราษฎร์ 
อ.แม่ใจ จ.พะเยา (สายหน้าบ้านนายสมบัติ วงค์ศิริ) งบประมาณจำนวน 237,900 
(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 11 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒   ญัตติพิจารณากันเงินรายจา่ยหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้             
ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ 
๑)  ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวนเงิน 1,070,000.- บาท                    

        (หนึ่งล้านเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
ประธาน ขอเชิญนายสมบูรณ์  บัวเขียว นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงรายละเอียดใน

การกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จำนวน ๑ รายการ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา 

นายสมบูรณ์  บัวเขียว มอบหมายให้ นางสาวสรัญญา พาไธสง  ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจง 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 
นางสาวสรัญญา พาไธสง    ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ ได้เสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภา เทศบาล                   
(ผู้อำนวยการกองคลัง) ตำบลเจริญราษฎร์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้กันเงนิรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ คือ ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้  1,070,๐๐๐  บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ใน พ้ืนที่ตำบลเจริญราษฎร์เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาล
ฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แล้ว แต่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคารายเดียว นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์จึงได้ให้ยกเลิกการประกาศ                      
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังกล่าว และดำเนินการประกาศจัดซื้อจัด
จา้งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ใหม่
อีกครั้ง ซึ่งการดำเนินการจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และอาจทำให้มีการเบิกจ่ายเงินไม่ทัน 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป  
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ในการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๔)                   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่ เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนมัุติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน
ตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อ
หนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม                  
ดังนั้น  จึงเสนอสภา ฯ พิจารณากันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ซึ่งไม่ได้ก่อหนี้  ผูกพันไว้และ
คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย
รายการที่ตั้งจ่ายไว้  จำนวน   1 รายการ คือ ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  
งบประมาณ  1,070,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามเหตุผลความจำเป็น
ข้างต้น   

ประธาน ตามที่นางสาวสรัญญา พาไธสง ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดการกันเงิน
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน                 
1 รายการคือ ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  งบประมาณ  1,070,๐๐๐  บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่   

นายถนอม เครื่องสนุก ในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตตำบลเจริญราษฎร์  
(สท.เขต ๑) กรณีฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมา ในส่วนของตำบลเจริญราษฎร์ขอใช้บริการจากหน่วยงานอ่ืน 

ทำให้ไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงเห็นชอบการกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันดังกล่าว เพราะหากได้รับการจัดหารถจะทำให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเจริญราษฎร์ดีขึน้ ได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

ประธาน มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ กันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามรายการที่ตั้งจ่ายไว้                    
จำนวน  1 รายการ คือ ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  งบประมาณ  1,070,๐๐๐  
บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมา 

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่ ขอเชิญได้ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก  จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  และ

ขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุม    เวลา  ๑6.15 น. 

 

                                             ชนินทร์ สวุรรณรัตน์         ผู้จดบันทึก/จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายชนินทร์ สวุรรณรัตน์) 
           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓ 
ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565           

 

    ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

 
              อินจันทร์  คำแปง       ผู้รับรอง                                        

                (นายอนิจันทร์  คำแปง) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


