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วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร ์
 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  

เจริญราษฎร์เศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมเพรียงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สืบสานงานประเพณี 

มีมาตรฐานงานสาธารณสุข  บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชน 
ต าบลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
๑) แผนงานการศึกษา 
๒) แผนงานสาธารณสุข 
๓) แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๕) แผนงานงบกลาง   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๒) แผนงานการเกษตร 
๓) แผนงานเคหะ  และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป    
๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา 
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ค าแถลงนโยบาย 

ของ 
นายสมบูรณ์  บัวเขียว 

นายกเทศมนตรีต าบลเจริญราษฎร ์
แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเจริญราษฎร ์

เมื่อวันที ่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
************************** 

ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ที่เคารพ 

กระผมนายสมบูรณ์  บัวเขียว  นายกเทศมนตรีต าบลเจริญราษฎร์  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีประกาศลงวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๔  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเจริญราษฎร์  อ าเภอแม่ใจ  
จังหวัดพะเยา  ประกาศให้กระผมนายสมบูรณ์  บัวเขียว  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลเจริญราษฎร์  
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๔๘ ทศ  ซึ่งได้ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ 

  บัดนี้  กระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์โดยยึดหลักการ
ตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายก าหนดไว้    
เพ่ือพัฒนาต าบลเจริญราษฎร์ให้มีความก้าวหน้า  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความสุขถ้วนหน้าสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย   

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์เป็นไปตามเจตนารมณ์  สามารถ
บรรลุภารกิจและเป้าหมาย  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ไว้  ๕  ด้าน  ดังนี้ 

๑.  ด้านเศรษฐกิจ  จะด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทให้มีความเป็นธรรม  
ทั่วถึง  ส่งเสริมอาชีพ  การสร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  ประสานองค์กรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของต าบล
เจริญราษฎร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

๒.  ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน  จะด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม
โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งถนน  คู  คลอง  แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่     
จะจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ 

๓.  ด้านการศึกษา  สังคม  และพัฒนาคณุภาพชีวิต  ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
ต าบลเจริญราษฎร์ให้ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญาอย่างเต็มที่  สนับสนุนการสงเคราะห์   
และการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  อนุรักษ์  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  
พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  ส่งเสริม  สนับสนุน
การด าเนินการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  และกระทรวงมหาดไทย 
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๔.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จะด าเนินการป้องกัน  ปรับปรุง  แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม      
ทั้งทางบก  ทางน้ า  และทางอากาศ  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมชุมชน  สนับสนุน
กิจกรรมป้องกัน  แก้ไข  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตราย  ส่งเสริมการจัดสุขภาวะ
ภาคประชาชนโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  (อสม.)  โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพด าเนินงานดูแล
สุขภาพของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง  พัฒนา  ปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ผู้ประกอบการ  ร้านค้า  
ร้านอาหารเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอาหารสะอาด  รสชาดอร่อย 

 ๕.  ด้านการเมืองและการบริหาร  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์จะต้องเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  มีส่วนร่วมในการคิด  การท า            
การแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกับเทศบาล  ส่งเสริมให้ตัวแทนชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
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บทท่ี  ๑ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 จากนโยบาย  ๕  ประการส าคัญในการพัฒนาเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภา
เทศบาลในครั้งนั้น  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ๑.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ            
๒.  นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ            
๓.  นโยบายด้านการศึกษา  สังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๑  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  และยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  และความสงบ
เรียบร้อย     
  ๔.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์     
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  และยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๕.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์         
ด้านการเมืองและการบริหาร   

   โดยมุ่งเน้นให้ต าบลเจริญราษฎร์เป็นต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และในการ
ด าเนินงานนั้นได้รับความช่วยเหลือจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในลักษณะร่วมคิดร่วมท า  
สามารถสรุปเป็นผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
 

รายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
(เฉพาะปี  ๑๒๕๖๔) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เทศบัญญัติงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการกันเงิน 
จ านวน
โครงการ 

เบิกจ่าย 
จ านวน
โครงการ 

เบิกจ่าย 
จ านวน
โครงการ 

 
งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม  และคุณภาพชีวิต 

๔๐ ๒๐ ๑๑,๒๐๘,๕๗๘ - - -  

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ๕ - - - - -  
๓.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดล้อม 

๔ 
๓ ๒๙,๙๐๐ - - -  

๔.  ยุทธศาสตร์ด้าน          
ความมั่นคง  และความสงบ
เรียบร้อย 

 
๘ 

๑ ๑,๘๐๐ - - -  

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  
และการบริหาร 

๑๐ ๓ ๑๗๑,๕๒๐ - - -  

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑๐๓ ๑๑ ๓,๘๙๐,๔๙๐ ๒ ๑๒,๔๐๕,๑๐๐ ๗ ๑,๖๕๒,๙๐๐ 

รวม ๑๗๐ ๒๙ ๑๕,๓๐๒,๒๘๘ ๒ ๑๒,๔๐๕,๑๐๐ ๗ ๑,๖๕๒,๙๐๐ 

***  หมายเหตุ  โครงการกันเงินจะมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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โครงการที่ได้ด าเนนิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ่าย 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม  และคณุภาพชีวิต 

๑.  โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๑๑๖,๐๐๐ ๙๗,๖๖๕.๔๘ 
๒.  โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๔๐,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ 
๓.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔.  โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา  และพิธีบวงสรวง
หนองเล็งทราย 

๕๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๕.  โครงการสืบสานงานประเพณลีอยกระทง  (ประเพณี     
ยี่เป็ง) 

๑๕,๐๐๐ ๑๒,๖๘๐ 

๖.  ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๓๕๑,๙๗๐ ๒๕๒,๕๗๐ 
๗.  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรยีน  
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 

๒๐๔,๐๐๐ ๑๘๖,๗๔๐ 

๘.  การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรยีน  ผู้ปกครอง        
เฉลิมพระเกียรติ  ๖๖  พรรษา  ตา้นยาเสพติด  ประจ าปี  
๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านสันต้นม่วง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๙.  จ้างบุคลากรช่วยสอนยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 

๓๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 

๑๐.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรยีน  
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร ์

๒๗๖,๐๐๐ ๒๗๕,๙๔๐ 

 
๑๑.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๓๕๔,๐๐๐ ๒๙๔,๐๐๐ 
๑๒.เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๑๔๕,๐๐๐ 
๑๓.เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๗๖๖,๔๐๐ 
๑๔.เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ 

๑๕.จ้างบุคลากรช่วยสอนยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร ์

๓๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 

๑๖.การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรยีน  ผู้ปกครองเฉลมิพระ
เกียรติ  ๖๖  พรรษา  ต้านยาเสพติด  ประจ าปี  ๒๕๖๑  
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร ์

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

๑๗.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเจริญราษฎร ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
๑๘.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เจริญราษฎร ์

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๑๙.คา่อาหารเสริม  (นม) ๓๗๕,๕๐๐ ๒๑๕,๓๔๘.๓๘ 
๒๐.โครงการศูนย์พักคอยผูต้ิดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  
(COVID - ๑๙)  อ าเภอแม่ใจ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์           
ด้านเศรษฐกิจ 

ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID) 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบตาม            

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่าย 

๓.  ยุทธศาสตร์              
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อม 

๒๑.โครงการจัดการขยะ  และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
๒๒.โครงการป้องกัน  และแก้ไขปญัหาไฟป่า  หมอกควัน  ภยัแล้ง  
และอัคคีภยัในพ้ืนท่ีต าบลเจรญิราษฎร ์

๒๕,๐๐๐ ๙๐๐ 

๒๓.โครงการรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้าน       
ความมั่นคง                
และความสงบเรยีบร้อย 

๒๔.โครงการรณรงค์ป้องกัน  และลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

 

๑๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐ 

๕.   ด้านการเมือง                 
และการบริหาร 

๒๕.อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ใจโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒๖.โครงการเผยแพร่ผลการด าเนนิงานของเทศบาลต าบล        
เจริญราษฎร ์

๔๐,๐๐๐ ๓๔,๘๐๐ 

๒๗.คา่ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๔๐๐,๐๐๐ ๑๑๑,๔๓๘ 
๖.  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  บ้านสันดอนแก้ว  

หมู่ที่  ๘ 
๘๔,๗๐๐ ๘๔,๐๐๐ 

๒๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก                      
บ้านห้วยเจรญิราษฎร์  หมู่ที่  ๔ 

๔๙๙,๙๐๐ ๔๙๙,๙๐๐ 

รวม ๑๒,๕๙๕,๐๗๐ ๑๑,๖๓๙,๑๘๑.๘๖ 
 
 

โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรร 

เบิกจ่าย 

๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก 
     ๑)  ก่อสร้างฝายน้ าล้น  ล าห้วยคอกหมู  บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่  ๓  
๖๗๕,๐๐๐  บาท 
     ๒)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพิจิตรพัฒนา  หมู่ที่  ๒  
๒,๐๔๒,๐๐๐  บาท 
     ๓)  ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  (Asphaltic  
Comcrete)  หมู่ที่  ๓,  หมู่ที่  ๔  ๖๗๐,๘๐๐  บาท 

๑๐,๕๙๗,๐๐๐ ๑๐,๕๙๗,๐๐๐ 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวง  พย.ถ.๖ – ๐๐๑๒  
(สายหลังเทศบาล)  หมู่  ๔  ต าบลเจริญราษฎร์  กว้าง  ๔  เมตร   
ยาว  ๗๘๑  เมตร  หนา  ๐.๑๕  ม. 

๑,๘๐๗,๔๐๐ ๑,๘๐๗,๔๐๐ 

รวม ๑๒,๔๐๕,๑๐๐ ๑๒,๔๐๕,๑๐๐ 
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โครงการที่ได้กันเงินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
   

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ เบิกจ่าย 
๑.  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 
     แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑.  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์   ๗๑๑,๐๐๐ - 
๒.  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงคฌ์าปนสถานบ้านห้วยเจรญิราษฎร์   ๓๗๗,๐๐๐ - 
๓.  โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหลก็ล าห้วยหยก          
บ้านสนัม่วงใหม่  หมู่ที่  ๖ 

๑๘๖,๐๐๐ - 

๔.  โครงการขดุลอกพร้อมวางท่อระบายน้ าล าเหมืองยืม  บ้านสันมว่งใหม่  
หมู่ที่  ๕ 

๑๖๕,๐๐๐ - 

๕.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บ้านสันสลี           
หมู่ที่  ๗  ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา                                  
(สายหน้าบ้านนางจันทร์ฟอง  สัตยคุณ) 

๗๗,๘๐๐ - 

๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  บ้านสันดอนแก้ว  หมู่ที่  ๘  
ต.เจรญิราษฎร์  อ.แม่ใจ   จ.พะเยา  (สายบ้านนายจันทร์  จีวร) 

๑๑๘,๑๐๐ - 

๗.  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านต้นผึ้ง   หมู่ที่  ๓  
(บริเวณเข้าสวนนายมูล  จันเฟย)     

๑๘,๐๐๐ - 

รวม ๑,๖๕๒,๙๐๐ - 

***  หมายเหตุ  โครงการกันเงินจะมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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โครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
งบประมาณจากกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลเจริญราษฎร ์

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
๑.  คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าเมี่ยง  หมู่ที่  ๑   

๑.๑  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชน   จ านวน            ๔,๐๐๐  บาท 
๒.  กลุ่มผู้สูงอายุบ้านพิจิตรพัฒนา  หมู่ที่  ๒ 
 ๒.๑  โครงการเปตองเพ่ือสุขภาพ     จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท 
 ๒.๒  โครงการร าวงยอ้นยุคเพ่ือสุขภาพ    จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท 
๓.  กลุ่มแม่บ้านบ้านพิจิตรพัฒนา  หมู่ที่  ๒  

๓.๑  โครงการคัดแยกขยะ       จ านวน           ๒,๐๐๐  บาท 
๔.  กลุ่มผู้สูงอายุบ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่  ๓   

๔.๑  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเล่นเปตองเพ่ือสุขภาพ จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท   
๕.  ชมรม  อสม.บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่  ๓   

๕.๑  โครงการลดเสี่ยง  ลดโรค  ปรับพฤติกรรมต้านภัยเบาหวาน  ความดัน  จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท   
๖.  กลุ่มปั่นจักรยานบ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่  ๓   

๖.๑  โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ      จ านวน           ๒,๐๐๐  บาท 
๗.  กลุ่มร าวงย้อนยุค  บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่  ๓   
 ๗.๑  โครงการร าวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ      จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท   
๘.  กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยเจริญราษฎร์  หมู่ที่  ๔   

๘.๑  โครงการร าวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ      จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท 
๙.  กลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยเจริญราษฎร์  หมู่ที่  ๔   

๙.๑  โครงการออกก าลังกายโดยการเล่นเปตองเพ่ือสุขภาพ  จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท   
๑๐.กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันต้นม่วง  หมู่ที่  ๕   

๑๐.๑ โครงการออกก าลังกายโดยการเล่นเปตองเพ่ือสุขภาพ  จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท 
๑๐.๒ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายร าไม้พลอง   จ านวน           ๒,๐๐๐  บาท 

๑๑.กลุ่มคนรักสุขภาพบ้านสันต้นม่วง  หมู่ที่  ๕   
๑๑.๑ โครงการร าวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ      จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท 

๑๒.กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันม่วงใหม่  หมู่ที่  ๖   
๑๒.๑ โครงการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาเปตองเพ่ือสุขภาพ จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท  
๑๒.๒ โครงการร าไม้พลองเพ่ือสุขภาพ      จ านวน           ๒,๐๐๐  บาท   

๑๓.คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันม่วงใหม่  หมู่ที่  ๖   
๑๓.๑ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะป้องกันโรคติดต่อ   จ านวน   ๓,๐๐๐ บาท 

๑๔.กลุ่มร าวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพบ้านสันม่วงใหม่  หมู่ที่  ๖   
๑๔.๑ โครงการร าวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ      จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท 

๑๕.กลุ่มร าวงย้อนยุคบ้านสันสลี  หมู่ที่  ๗   
 
 
 



9 
 

๑๕.๑ โครงการร าวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ      จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท 
๑๖.กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันสลี  หมู่ที่  ๗   

๑๖.๑ โครงการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาเปตองเพ่ือสุขภาพ จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท 
๑๗.กลุ่มแม่บ้านบ้านสันดอนแก้ว  หมู่ที่  ๘   

๑๗.๑ โครงการร าวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ      จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท  
๑๘.คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันดอนแก้ว  หมู่ที่  ๘  

๑๘.๑ โครงการออกก าลังกายในชุมชน      จ านวน           ๒,๐๐๐  บาท   
๑๙.กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันดอนแก้ว  หมู่ที่  ๘   

๑๙.๑ โครงการเล่นเปตองเพ่ือสุขภาพ      จ านวน           ๓,๐๐๐  บาท 
๒๐.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด   

๒๐.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กเล็ก   จ านวน         ๑๐,๐๐๐  บาท 
๒๑.ศูนย์ฮอมฮักต าบลเจริญราษฎร์   

๒๑.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน  จ านวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
๒๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจริญราษฎร์   

๒๒.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ต าบลเจริญราษฎร์   จ านวน         ๘,๐๕๐  บาท 
๒๒.๒ โครงการการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง  

         จ านวน       ๑๕,๐๐๐  บาท 
๒๒.๓ โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรควัณโรคในชุมชน  จ านวน       ๑๕,๕๐๐  บาท 

๒๓.กองสวัสดิการชุมชนต าบลเจริญราษฎร์ 
 ๒๓.๑ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคในชุมชน  จ านวน         ๕,๐๐๐  บาท 
๒๔.สภาเด็ก  และเยาวชนต าบลเจริญราษฎร์ 
 ๒๔.๑ โครงการวัยรุ่น  วัยใสไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลยาเสพติด  จ านวน         ๕,๐๐๐  บาท 
๒๕.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ 
 ๒๕.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   จ านวน         ๓,๐๐๐  บาท 
๒๖.ชมรมก านัน  ผู้ใหญ่บ้านต าบลเจริญราษฎร์ 
  ๒๖.๑ โครงการป้องกัน  และอก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  จ านวน         ๘,๐๐๐  บาท 
๒๗.กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ต าบลเจริญราษฎร์ 
 ๒๗.๑ โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน   จ านวน         ๘,๐๐๐  บาท 
๒๘.ชมรม  อสม.ต าบลเจริญราษฎร์ 
 ๒๘.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม.ด้านโรคติดต่อในชุมชน  จ านวน       ๑๔,๐๐๐  บาท 
๒๙.ชมรมคนรักษ์ไตต าบลเจริญราษฎร์ 
 ๒๙.๑ โครงการอบรมเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๓๐.กลุ่มผู้สูงอายุต าบลเจริญราษฎร์ 
 ๓๐.๑ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   จ านวน        ๑๕,๐๐๐  บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   ๒๑๑,๕๕๐  บาท 
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บทท่ี  ๒ 

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ขอรายงานการเงิน  รายรับ  รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
(ตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔)  เพ่ือให้ประชาชนทราบตามแบบที่กรมการปกครองก าหนด  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

รายรับ 
 

รายรับ 
                

ประมาณการ   
 

รับจริง  
(บาท) 

     รายได ้
๑.  หมวดภาษีอากร 
     ๑.๑  ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
     ๑.๒  ภาษีป้าย 
     ๑.๓  ภาษีบ ารุงท้องที่ 
      

รวม 
๒.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 
     ๒.๑  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
     ๒.๒  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
     ๒.๓  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
     ๒.๔  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
     ๒.๕  ค่าปรับการผิดสัญญา 
     ๒.๖  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
     ๒.๗  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 

รวม 
๓.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
     ๓.๑  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
     ๓.๒  รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

รวม 

 
 

๕,๐๐๐.๐๐ 
๒๕,๐๐๐.๐๐ 
- 
 

 
 

๒,๖๑๔.๒๔ 
๓๕,๔๓๙.๕๐ 

- 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๕๓.๗๔ 
 

๑,๐๐๐.๐๐ 
๒,๐๐๐.๐๐ 
๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๕,๐๐๐.๐๐ 
๑,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 
๙๐๒.๑๐ 

๑,๑๙๑.๐๐ 
๒๙๐.๐๐ 

๘,๐๐๐.๐๐ 
- 

๔๘,๒๗๖.๐๐ 
๒๒๐.๐๐ 

๓๐,๕๐๐.๐๐ ๖๐,๓๗๙.๑๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐.๐๐ 

 
๕๕,๙๓๗.๒๘ 

- 
๑๒๑,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๙๓๗.๒๘ 
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รายรับ 
                

ประมาณการ   
 

รับจริง  
(บาท) 

๔.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
     ๔.๑  ค่าจ าหน่ายเศษของ 
     ๔.๒  ค่าขายแบบแปลน 
     ๔.๓  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

รวม 
๕.  หมวดรายได้จากทุน 
     ๕.๑  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

รวม 
๖.  หมวดภาษีจัดสรร   
     ๖.๑  ภาษี  และค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
     ๖.๒  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม  พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ 
     ๖.๓  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม อ พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ 
     ๖.๔  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
     ๖.๕  ภาษีสุรา 
     ๖.๖  ภาษีสรรพสามิต 
     ๖.๗  ค่าภาคหลวงแร่ 
     ๖.๘  ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม 
     ๖.๙  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  และนิติกรรมที่ดิน 

รวม 
๗.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
     ๗.๑  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ ฯ 

รวม      
รวมทั้งสิ้น 

 
๑,๐๐๐.๐๐ 
๕,๐๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 
- 

๓๕,๒๐๐.๐๐ 
๑๕๐.๐๐ 

๖,๕๐๐.๐๐ ๓๕,๓๕๐.๐๐ 
 

๒,๐๐๐.๐๐ 
 

๖๒๑.๐๐ 
๒,๐๐๐.๐๐ ๖๒๑.๐๐ 

 
๓๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๙,๒๕๐,๐๐๐ 
๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๖,๐๐๐.๐๐ 
- 

๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๕,๐๐๐.๐๐ 
๒๕,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๔,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๘๗,๐๖๓.๓๖ 

๙,๒๖๒,๒๑๗.๗๘ 
๑,๕๖๔,๐๑๐.๑๑ 

๓๔,๙๙๔.๔๐ 
- 

๓,๐๖๖,๘๗๖.๑๓ 
๒๗,๗๑๖.๐๙ 
๑๖,๙๓๗.๘๓ 

๕๖๒,๙๒๙.๐๐ 
๑๕,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๙๒๒,๗๔๔.๗๐ 

 
๑๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๔,๕๕๖,๑๙๘.๗๔ 

๑๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๕๕๖,๑๙๘.๗๔ 
๒๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๖๖๙,๒๘๔.๕๖ 
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รายจ่าย   
 

รายรับ 
                

ประมาณการ   
 

จ่ายจริง  
(บาท) 

     รายจ่าย 
ก  รายจ่ายประจ า 
     ๑.  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 
     ๒.  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
     ๓.  หมวดค่าตอบแทน 
     ๔.  หมวดค่าใช้สอย 
     ๕.  หมวดค่าวัสด ุ
     ๖.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
     ๗.  หมวดเงินอุดหนุน 
     ๘.  รายจ่ายอื่น 
     ๙.  รายจ่ายงบกลาง 

รวม 
ข  รายจ่ายเพื่อการลงทุน   
     ๑.  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ๒.  ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

     รวม 
รวมทั้งสิ้น 

 
 

๒,๒๑๙,๔๐๐.๐๐ 
๘,๐๓๓,๓๕๓.๐๐ 
๑,๑๔๓,๐๖๐.๐๐ 
๒,๕๖๖,๗๕๗.๐๐ 
๑,๒๒๗,๗๔๐.๐๐ 

๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๘๑๓,๐๐๐.๐๐ 

- 
๑๐,๕๑๒,๓๐๐.๐๐ 

 
 

๒,๐๙๕,๗๖๒.๐๐ 
๘,๐๒๓,๙๕๗.๐๐ 

๙๒๕,๕๓๖.๓๒ 
๒,๑๓๕,๙๓๑.๙๖ 

๖๙๘,๖๓๔.๑๑ 
๒๓๙,๔๒๕.๒๔ 
๗๘๓,๖๘๐.๐๐ 

- 
๑๐,๔๓๓,๐๓๗.๕๓ 

๒๖,๗๘๕,๖๑๐.๐๐ ๒๕,๓๓๕,๙๖๔.๑๖ 
 

๓๙๐,๒๐๐.๐๐ 
๒,๔๒๔,๑๙๐.๐๐ 

 
๓๗๓,๙๙๑.๕๐ 

๒,๔๒๑,๘๐๐.๐๐ 

๒,๘๑๔,๓๙๐.๐๐ ๒,๗๙๕,๗๙๑.๕๐ 
๒๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๑๓๑,๗๕๕.๖๖ 
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ทรัพย์สิน 
หน่วย/บาท 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน  
สินทรัพย์ 
          สินทรัพย์หมุนเวียน 
                    เงินสด  และเงินฝากธนาคาร 
                    เงินฝาก  ก.ส.ท. 
                    ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ 
                    สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 
                    งานระหว่างก่อสร้าง 
                    สินค้าและวัสดุคงเหลือ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

 
 

๑๖,๖๐๒,๖๑๔.๖๗ 
๑,๖๗๒,๒๖๘.๙๗ 
๗,๔๓๓,๗๓๗.๒๗ 
๕,๓๕๓,๘๖๓.๘๘ 

๘๐๒,๔๔๘.๙๒ 
๑๘๓,๐๗๔.๐๐ 

๓๒,๐๔๘,๐๐๗.๗๑ 
 

หนี้สินและเงินสะสม 
หน่วย/บาท 

 

ทุนทรัพย์สิน  
หนี้สิน 
          หนี้สินหมุนเวียน 
                    รายจ่ายค้างจ่าย 
                    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
                    เงินรับฝาก 
          หนี้สินไม่หมุนเวียน 
                    เจ้าหนี้เงินกู้ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
รวมหนี้สิน 

เงินสะสม 
          เงินสะสม 
          เงินทุนส ารองเงินสะสม 

รวมเงินสะสม 
รวมหนี้สิน  และเงินสะสม 

 
 

๑๗,๑๖๓.๖๙ 
- 

๑๔๑,๓๒๑.๕๐ 
๙๘๔,๔๐๐.๐๐ 

๑,๔๘๙,๕๑๒.๖๐ 
๑๕๘,๔๘๕.๑๙ 

๒,๖๓๒,๓๙๗.๗๙ 
 

๒๓,๑๓๗,๑๔๙.๑๓ 
๖,๒๗๘,๔๖๐.๗๙ 

๒๙,๔๑๕,๖๐๙.๙๒ 
๓๒,๐๔๘,๐๐๗.๗๑ 

***  หมายเหตุ  การปิดบัญชี  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔  เป็นการปิดบัญชีขั้นต้น 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  แม้ว่ารายรับของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์         
จะมีจ านวนจ ากัดตามสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศท่ียังไม่ดีขึ้น  มีความผันผวน  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
แต่เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์สามารถด าเนินภารกิจได้ตามข้อจ ากัดด้านงบประมาณโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

 

******************************** 
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ปัญหา อุปสรรค 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยายังประสบปัญหาจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจังหวัดพะเยาต้องด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรค
ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา 
มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก 
หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ในขณะนี้                              
ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์                      
ก็ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์                
และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ จึงได้มีการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
การวางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ด าเนินงานเป็นอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้ค าปรึกษา 
แนะน า ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ www.charoenrat.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 56130 หมายเลขโทรศัพท์ 054-417626 ในวันและ
เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.charoenrat.go.th/

