
ระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย 
วาดวยการจัดตั้งชมุชน 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย  วาดวยการจัดตั้งชุมชน   

พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  เกิดความตอเนื่องในการบริหารงาน 

ของคณะกรรมการชุมชน  การมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมสาย  การพัฒนาชุมชน 

ของตนเองและมีบทบาทในการพัฒนาปองกันแกไขปญหาทางโครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจสังคม   

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลแมสาย   

รวมตลอดถึงสอดคลองกับวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือ 

ของประชาชนกับเทศบาลตําบลแมสาย  ในการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีและสงเสริม 

ความเขมแข็งใหกับชุมชน  ใหมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความใน  มาตรา  ๔๘  เตรส  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล   

พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ประกอบกับมาตรา  ๑๖  (๑๖)   

แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๔๑๓/ว  ๓๙๘  ลงวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๓๑   

นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบเทศบาลตําบลแมสาย  วาดวยการจัดตั้งชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

 ขอ  ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับถัดจากวันที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓ บรรดา  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว 

ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสายรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความ  

วินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  และแตงตั้งเจาหนาที่   

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีถือเปนที่สุด 

ในกรณีมีเหตุจําเปน  นายกเทศมนตรีตําบลแมสายอาจมอบอํานาจเรื่องหนึ่งเรื่องใดใหรองนายกเทศมนตรี   

ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หรือผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  เปนผูปฏิบัติราชการแทนได 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

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

ขอ  ๕ ในระเบียบนี้ 

 “เทศบาล”  หมายความวา  เทศบาลตําบลแมสาย 

 “นายกเทศมนตรี”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย 

 “เจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล  หรือผูซึ่งไดรับ 

การแตงตั้งจากนายกเทศมนตรี  ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 “ชุมชน”  หมายความวา  แหลงอยูอาศัยในเขตเทศบาลตําบลแมสายท่ีประชาชน 

อาศัยอยูรวมกันตามสภาพพ้ืนที่  โดยเทศบาลกําหนดขอบเขต  แนวถนน  ตรอก  ซอย  อาคารบานเรือน   

ที่มีพ้ืนที่หรือมีลักษณะเปนโซนหรือแถวเดียวกัน  และเทศบาลตําบลแมสายไดประกาศกําหนดใหเปนเขตชุมชน 

 “สมาชิกชุมชน”  หมายความวา  ประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนนั้น ๆ  และมีชื่อ 

อยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้น ๆ   

 “คณะกรรมการชุมชน”  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกชุมชน 

ผูอาศัยในชุมชนและเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งภายในชุมชนนั้น  ใหเปนคณะกรรมการชุมชน  และนายกเทศมนตรี 

ไดลงนามในประกาศแตงตั้งแลว 

 “ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน”  หมายความวา  พนักงานเทศบาล  หรือบุคคล 

จากหนวยงานราชการอื่น  หรือบุคคลผูมีความรูความสามารถที่อาศัยอยูภายในเขตชุมชนที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากนายกเทศมนตรี  เพ่ือทําหนาที่ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และชวยเหลือคณะกรรมการชุมชน   

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการชมุชน 

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

ขอ  ๖ ในชุมชนหนึ่งใหมีคณะกรรมการชุมชน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจํานวนชุมชนละ  ๙  คน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ขอ  ๗ คณะกรรมการชุมชนประกอบดวยตําแหนงตาง ๆ  ดังนี้ 

 (๑) ประธานกรรมการชุมชน 

 (๒) รองประธานกรรมการชุมชน 

 (๓) กรรมการฝายเลขานุการ 

 (๔) กรรมการฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย 

 (๕) กรรมการฝายการคลังและเหรัญญิก 

 (๖) กรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 (๗) กรรมการฝายสงเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 (๘) กรรมการฝายการศึกษา  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 

 (๙) กรรมการฝายวิชาการและประชาสัมพันธ 

ขอ  ๘ ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชุมชนตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไมต่ํากวา  ๒๕  ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 

 (๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจํา  และมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมาย 

วาดวยทะเบียนราษฎรในเขตชุมชนที่สมัครรับเลือกตั้งนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  ๑๘๐  วัน   

จนถึงวันเลือกตั้ง 

 (๔) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (๕) ไมเปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

 (๖) ไมเปนผูไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

 (๗) ไมติดยาเสพติดใหโทษ  หรือมีโรคติดตอรายแรง 

 (๘) เปนผูมีความเสียสละ  มีความรับผิดชอบ  ไมหวังหรือแสวงหาประโยชนตอบแทนใด ๆ   

เพ่ือตนเองหรือหมูคณะโดยมิชอบ 

 (๙) ไมเปนขาราชการประจํา  กํานัน  ผูใหญบาน  หรือดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 (๑๐) ไมเปนผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก  หรือใหออกจากราชการ 

ในความผิดฐานทุจริตในหนาที่ราชการหรือประพฤติมิชอบในราชการ 

 (๑๑) มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ขอ ๙ บุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูประจํา  และมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมาย 

วาดวยการทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นติดตอกันไมนอยกวา  ๙๐  วันนับถึงวันเลือกตั้ง 

 (๓) อายุไมต่ํากวา  ๑๘  ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 

 (๔) ไมเปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

 (๕) ไมเปนผูวิกลจริต  หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

ขอ  ๑๐ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง 

 (๑) เปนผูวิกลจริต  หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 (๒) เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

 (๓) เปนผูที่ถูกคุมขังอยูโดยกฎหมายของศาล  หรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 

 (๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป   

และไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันสมัครรับเลือกตั้ง  เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

ขอ  ๑๑ คณะกรรมการชุมชนใหอยูในตําแหนงไดคราวละ  ๔  ป  นับแตวันเลือกตั้ง 

ขอ  ๑๒ คณะกรรมการชุมชนพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก  โดยย่ืนใบลาออกตอนายกเทศมนตรี 

 (๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๘ 

 (๕) คณะกรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่ง  กรรมการสวนที่เหลือใหถือวาพนจากตําแหนง 

 (๖) ตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกฐานความผิดในคดีอาญา  ยกเวน   

การกระทําผิดลหุโทษ  หรือการกระทําความผิดโดยประมาท 

 (๗) คณะกรรมการชุมชนไมนอยกวาสองในสามท่ีอยูในตําแหนงมีมติใหพนจากตําแหนง   

โดยเห็นวามีความบกพรองในหนาท่ี  หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียแกชุมชน 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 ขอ  ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการชุมชนครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอ  ๑๒  (๑)  ใหเทศบาล   

จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหแลวเสร็จภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันหมดวาระดํารงตําแหนง 

และใหคณะกรรมการชุมชนชุดเดิมรักษาการไปจนกวาการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหมแลวเสร็จ 

 เมื่อพนสภาพการเปนคณะกรรมการชุมชนตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการชุดเดิมสงมอบงาน   

และบรรดาทรัพยสินของชุมชน  ใหแกคณะกรรมการชุมชนชุดใหมภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันเลือกตั้งแลวเสร็จ 

 ขอ  ๑๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการชุมชนวางลงนอกเหนือจากขอ  ๑๒  (๑)  ใหเทศบาลจัดใหมี 

การเลือกตั้งภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง  หรือใหคณะกรรมการชุมชนที่เหลืออยู 

พิจารณาบุคคลผูที่มีคุณสมบัติครบถวนเสนอตอนายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนคณะกรรมการชุมชนได   

โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  เวนแตวาระของคณะกรรมการชุมชน 

เหลืออยูไมถึง  ๑๘๐  วัน  ใหคณะกรรมการชุมชนเทาที่มีอยูขณะนั้นปฏิบัติหนาท่ีและรักษาการไป 

จนกวาการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหมแลวเสร็จ 

หมวด  ๓ 

การเลือกตัง้คณะกรรมการชมุชน 

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

ขอ  ๑๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  กระทําได  ๒  วิธี  ไดแก  วิธีท่ี  ๑  เลือกตั้งโดยวิธียกมือ   

หรือวิธีท่ี  ๒  เลือกตั้งโดยวิธีกากบาทหยอนบัตรเลือกตั้ง 

วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหเปนไปตามท่ีนายกเทศมนตรีกําหนด 

ขอ  ๑๖ ผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชุมชนตองย่ืนใบสมัครดวยตนเองพรอมท้ัง 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร  ดังนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา 

 (๔) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่เทศบาลประกาศกําหนด 

กําหนดวันรับสมัคร  วันเลือกตั้ง  สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง  และสถานที่เลือกตั้ง  ใหทําเปน 

ประกาศเทศบาลตําบลแมสาย 
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ขอ  ๑๗ ในชุมชนใดถามีผูสมัครไมเกินจํานวนคณะกรรมการชุมชนตามท่ีกําหนดไว  ใหถือวา 

ผูสมัครไดรับเลือกตั้งโดยไมมีการเลือกตั้ง 

ขอ  ๑๘ วิธีเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน  รองประธานกรรมการชุมชน  และกรรมการชุมชน 

ตําแหนงตาง ๆ  ตามขอ  ๗  ใหคณะกรรมการชุมชนแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อคณะกรรมการชุมชน 

ที่ตนเห็นสมควรไดคนละหนึ่งชื่อ  ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวนและใหเลือกจากชื่อเหลานั้น  โดยวิธียกมือ 

หรือวิธีเขียนช่ือลงคะแนน  เมื่อตรวจนับคะแนนแลวใหประธานที่ประชุมตามขอ  ๒๓  ประกาศคะแนน 

ตอที่ประชุม  ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงนั้น ๆ  ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายชือ่   

ใหเลือกใหมเฉพาะชื่อที่ไดคะแนนเทากัน  แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด 

 ขอ  ๑๙ ใหนายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลแมสาย  จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ   

เลือกตั้งและใหมีอํานาจในการเพ่ิมชื่อและถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งได 

การประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ใหติดประกาศไวในชุมชนใหทราบกอนวันเลือกตั้ง 

อยางนอย  ๗  วัน  ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวาตนไมมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือมีผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกตั้ง 

มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ใหมีสิทธิย่ืนคํารองขอเพ่ิมชื่อหรือขอถอนชื่อตอนายทะเบียนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลแมสาย  กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา  ๓  วัน 

ขอ  ๒๐ ใหนายกเทศมนตรีจัดทําประกาศแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการชุมชนและลงนาม 

ในบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชน 

กรณีถอดถอนคณะกรรมการชุมชนจะกระทําไดตอเมื่อสอบสวนแลวเห็นวาประพฤติตน 

เปนที่เส่ือมเสียหรือกอใหเกิดความเสียหายแกชุมชนและทางราชการ 

ขอ  ๒๑ นายกเทศมนตรีจะออกระเบียบเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยเฉพาะแตละชุมชน   

ซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบนี้ดวยก็ได 

หมวด  ๔ 

การดําเนนิงานของคณะกรรมการชมุชน 

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

ขอ  ๒๒ ใหคณะกรรมการชุมชนมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑) สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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 (๒) เปนผูนําในการพัฒนาชุมชน  แกไขปญหาและสรางความสามัคคีของชุมชน  

ตลอดจนเปนที่ปรึกษาของประชาชนในชุมชน 

 (๓) สํารวจขอมูลปญหาตาง ๆ  ในชุมชนท่ีเกี่ยวของกับปญหาดานเศรษฐกิจ  สังคม   

วัฒนธรรม  การบริการพ้ืนฐานและดานการเมือง  ตลอดจนสนับสนุนใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา 

แผนชุมชนละการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

 (๔) เสนอแผนงาน  โครงการ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาล 

 (๕) สงเสริม  สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน  การบริหาร   

การพัฒนาเศรษฐกจิ  สังคม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และบริการสาธารณะอื่น ๆ   

ของชุมชน 

 (๖) สงเสริมการศกึษา  การพัฒนา  บูรณะ  รักษาศิลปะ  จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น   

และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนทองถิ่น 

 (๗) ดําเนินการดานอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควรและตามที่เทศบาลประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๓ ใหคณะกรรมการชุมชนจัดใหมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  หรือตามความจําเปน 

เหมาะสม  การกําหนดวนัประชุมใหประธานกรรมการชุมชนเปนผูกําหนดและเรียกประชุม  โดยใหนายกเทศมนตรี 

หรือผูท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งแรกภายใน  ๓๐  วันนับแตวันเลือกตั้ง   

และใหนายกเทศมนตรีหรือผูที่นายกเทศมนตรีมอบหมายทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  เพ่ือคัดเลือก 

ประธานกรรมการชุมชน  รองประธานกรรมการชุมชน  และคณะกรรมการชุมชนตําแหนงตาง ๆ  ตามขอ  ๗ 

 ขอ  ๒๔ ถาประธานและรองประธานกรรมการชุมชนไมมาประชุม  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหคณะกรรมการชุมชนที่มาประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ  ๒๕ การประชุมคณะกรรมการชมุชน  ใหกระทําโดยเปดเผย  ณ  สถานที่ที่คณะกรรมการชมุชน 

หรอืประธานชุมชนเห็นสมควร  และเปดโอกาสใหคณะกรรมการอํานวยการหรือท่ีปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน 

หรือสมาชิกในชุมชนเขารับฟง  และหรือเสนอแนะใหคําปรึกษาไดโดยไมมีสิทธิลงคะแนนเสียง  เวนแต 

คณะกรรมการชุมชนจะลงมติเห็นสมควรใหประชุมลับ 

ขอ  ๒๖ ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน  ตองมีคณะกรรมการชุมชนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ 

ของคณะกรรมการชุมชนท้ังหมดที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

การลงมติในท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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คณะกรรมการชุมชนคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ  ๒๗ ใหนายกเทศมนตรี  ควบคุมดูแลคณะกรรมการชุมชนใหดําเนินการพัฒนาชุมชน   

และมีสวนรวมในการปองกัน  แกไขปญหาตาง ๆ  ของชุมชน  ในการนี้ใหมีอํานาจระงับการดําเนินการใด ๆ  

ของคณะกรรมการชุมชน  เมื่อเห็นวาเปนผลเสียหายแกชุมชนหรือราชการ 

หมวด  ๕ 

หนาทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการชุมชน 

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

ขอ  ๒๘ ใหคณะกรรมการชุมชนฝายตาง ๆ  มีหนาที่  ดังนี้ 

 ๒๘.๑ ประธานกรรมการชุมชนมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  (๑) เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชน 

  (๒) เปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ประชุมสมาชิกชุมชน 

  (๓) ประสานงานการดําเนินงานของชุมชนรวมกับเทศบาล  หนวยงานราชการ   

องคกรภาคเอกชน  ภาคประชาชน  และสมาชิกชุมชน 

  (๔) ควบคุม  ดูแล  ติดตามผลการดําเนินงาน  และมอบหมายการปฏิบัติงาน 

ใหแกกรรมการชุมชนฝายตาง ๆ   

  (๕) หนาที่อื่น ๆ  ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือตามท่ีเทศบาลกําหนด 

 ๒๘.๒ รองประธานกรรมการชุมชนมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  (๑) ทําหนาที่แทนประธานกรรมการชุมชนในกรณีที่ประธานกรรมการชุมชน   

ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

  (๒) ชวยเหลือประธานกรรมการชุมชนดําเนินงานในกิจการทั่วไปตามที่ประธาน 

กรรมการชุมชนมอบหมาย 

  (๓) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ตามท่ีประธานกรรมการชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

 ๒๘.๓ กรรมการฝายเลขานุการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  (๑) จัดเตรียม  นัดหมายประชุมคณะกรรมการชุมชนและการประชุมอื่น ๆ   

  (๒) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของคณะกรรมการชุมชน 
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  (๓) จดบันทึกการประชุม  และแจงมติของคณะกรรมการชุมชนใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

  (๔) ชวยเหลือประธานกรรมการชุมชนในการรักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุม 

คณะกรรมการชุมชนและการประชุมอื่น ๆ   

  (๕) จัดเก็บขอมูลและดูแลรักษาเอกสารของคณะกรรมการชุมชน 

  (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ตามท่ีประธานกรรมการชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

 ๒๘.๔ กรรมการฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  (๑) ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

  (๒) ดูแลชวยเหลือและระมัดระวังในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

  (๓) สงเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกชุมชน 

  (๔) รณรงคลดอบายมุข  อาชญากรรม  ตอตานการเลนการพนันทุกประเภท 

  (๕) รณรงคปองกัน  แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

  (๖) หนาที่อื่น ๆ  ตามท่ีประธานกรรมการชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

 ๒๘.๕ กรรมการฝายการคลังและเหรัญญิกมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  (๑) ดูแลดานการเงินและการคลัง  ตลอดจนทรัพยสินของชุมชน 

  (๒) จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และจัดทํางบดุลของชุมชน 

  (๓) หนาที่อื่น ๆ  ตามท่ีประธานกรรมการชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

 ๒๘.๖ กรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  (๑) ประสานงานกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเพ่ือปองกันโรค 

  (๒) สงเสริมสุขภาพอนามัย  การวางแผนครอบครัว  การสุขาภิบาลภายในครัวเรือน 

และสาธารณะ 

  (๓) สงเสริมการรักษาภาวะแวดลอมของชุมชน  และปองกันอันตรายอันเกิดจาก 

ภาวะแวดลอม 

  (๔) ประสานขอความชวยเหลือจากหนวยงานสาธารณสุขของราชการตามความจําเปน 

  (๕) หนาที่อื่น ๆ  ตามท่ีประธานกรรมการชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

 ๒๘.๗ กรรมการฝายสงเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  (๑) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 
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  (๒) สงเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน  และการสงเคราะหผูยากจน  ผูดอยโอกาส 

ที่ไมสามารถชวยตนเองได  สํารวจใหการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติตามความจําเปน 

  (๓) ดูแลสวัสดิการของสมาชิกชุมชน 

  (๔) จัดทําโครงการและแผนดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

  (๕) เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา  อุปสรรค  ขัดของ  รวมทั้งการพัฒนาชุมชน 

  (๖) หนาที่อื่น ๆ  ตามท่ีประธานกรรมการชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

 ๒๘.๘ กรรมการฝายการศกึษา  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

  (๑) สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี   

ภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมชุมชน  การกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

  (๒) ประสานงานกับหนวยงานราชการ  เอกชน  ในการดําเนินการเกี่ยวกับ 

กิจกรรมดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 

  (๓) หนาที่อื่น ๆ  ตามท่ีประธานกรรมการชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

 ๒๘.๙ กรรมการฝายวิชาการและประชาสัมพันธมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  (๑) เผยแพรขาวสารหรือกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนใหสมาชิกชุมชนทราบ 

  (๒) เผยแพรขาวสารหรือกิจกรรมของทางราชการใหสมาชิกชุมชนทราบ 

  (๓) หนาที่อื่น ๆ  ตามท่ีประธานกรรมการชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 

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

ขอ  ๒๙ คณะกรรมการชุมชนที่ไดมีการแตงตั้งและปฏิบัติหนาที่อยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ   

ใหปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาจะส้ินสุดวาระการดํารงตําแหนง  หรือจนกวาเทศบาลจะไดมีการสรรหา

คณะกรรมการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ไศลยนต  ศรีสมุทร 

นายกเทศมนตรตีําบลแมสาย 
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