
 

 

 

 

 

ระเบียบเทศบาลต าบลชะมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. 2556 

   ................................................... 

  เพ่ือให้การจัดตั้งชุมชน  และการเลือกคณะกรรมการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาชุมชนของตนร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  เป็นการ
ฝึกให้ประชาชนได้รู้จักการปกครองช่วยเหลือกันเอง  หรือสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และตลอดจน  การจัดระเบียบชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างชุมชนและ 
เทศบาล  อาศัยแนวทางตามหนังสือ  ที่  มท 0413/ว 1553  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2530  หนังสือ  ที่   
มท  0413/ว 398  ลงวันที่  18  มีนาคม  2531  และหนังสือ  ที่  มท  0413/ว 942  ลงวันที่  
7  กรกฎาคม  2531  ก าหนดให้เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนย่อยเพ่ือพัฒนาเทศบาลและให้มีการคัดเลือก
คณะกรรมการชุมชนขึ้น  เพ่ือให้มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับเทศบาล  อันจะท าให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  พ่ึงพาตนเองและสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ถูกต้อง  ตามความประสงค์ของชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงออกระเบียบเทศบาลต าบลชะมายว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน  คณะกรรมการชุมชน 
และการจัดระเบียบชุมชน  พ.ศ.๒๕๕๖  ไว้ดังนี้ 

ข้อ  1  ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบเทศบาลต าบลชะมาย  ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน  พ.ศ.๒๕๕๖”       

ข้อ  2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป     

ข้อ  3  ให้นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ
วินิจฉัย  ปัญหาในเรื่องต่างๆ  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด 1 

บททั่วไป 

ข้อ  4  ในระเบียบนี้         
  “ชุมชน”  หมายความว่า  ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลชะมายที่ประชาชนอาศัยอยู่รวมกัน
หนาแน่นหรือในลักษณะกลุ่มบ้าน  หรือชุมชนแออัด  โดยเทศบาลได้ด าเนินการก าหนดขอบเขต  แนวถนน  
ตรอก  ซอย  คู  คลอง  ล าห้วย  อาคาร  บ้านเรือน  ที่มีพ้ืนที่หรือมีลักษณะเป็นโซน  มีสภาพแวดล้อม 
ไม่เหมาะสมอันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย 
หรืออันอาจมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ที่เทศบาลจะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหา  หรือเป็นพ้ืนที่ที่
เทศบาลต าบลชะมายก าหนดให้เป็นชุมชน  ที่ต้องมีการพัฒนาเป็นพิเศษหรือประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในกลุ่ม
บ้านหรือชุมชนเดียวกัน  มีความประสงค์ร่วมกันพัฒนาตนเอง       
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         “ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน”  หมายความว่า  ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ  และต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น  มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  6  เดือน  หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ  แต่
ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในชุมชน  โดยให้คณะกรรมการชุมชนรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  ว่าอาศัย
อยู่ในชุมชนนั้นๆ  จริง  
  “ทรัพย์สินชุมชน”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่ชุมชนจัดหา 
จัดท า  จัดซื้อ  หรือมีผู้บริจาคให้ชุมชน  รวมถึงวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ที่เทศบาลต าบลชะมายจัดหาจัดท า  
จัดซื้อให้ชุมชนและรวมถึงเงินและทรัพย์สินต่างๆ  ที่ชุมชนได้มาหรือมีผู้บริจาคให้ชุมชน  ไม่ว่ากรณใีดๆ  ก็ตาม 

“คณะกรรมการชุมชน”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการชุมชน  รองประธาน
คณะกรรมการชุมชน  เลขานุการคณะกรรมการชุมชน  และกรรมการชุมชนอ่ืนอีก  13  คน  ที่ได้รับคัดเลือก
จากผู้ทีอ่ยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆ  และเทศบาลต าบลชะมายได้ประกาศแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นแล้ว 

หมวด 2 

วัตถุประสงค์ 

ข้อ  5  เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมา  เพ่ือร่วมกันค้นหา
ปัญหา  และแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง  ตลอดจนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาที่เข้มแข็ง  ยั่งยืน  มั่นคง       

ข้อ  6  เพ่ือให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครอง  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  อันเป็นหลักการพ้ืนฐานของการปกครองประเทศ     

ข้อ  7  เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี 
และรักท้องถิน่ของตนเอง            

ข้อ  8  เพ่ือให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น  มิให้สูญหาย      

ข้อ  9  เพ่ือประสานความร่วมมือ  ระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองท้องถิ่น  และภาคเอกชน 
ในการพัฒนาและน าบริการหรือโครงการต่างๆ  ไปช่วยเหลือประชาชนในเขตชุมชน 

หมวด 3 

การก าหนดจัดตั้งชุมชน 

ข้อ  10  การก าหนดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลครั้งแรก  ให้ทางเทศบาลก าหนดจ านวน
ชุมชนในเขตเทศบาล  โดยถือตามความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่  ครัวเรือน  และประชากรพร้อมตั้งชื่อชุมชน 
ก าหนดอาณาเขต  จัดท าแผนที่หรือแผนผัง  จ านวนประชากร  แล้วน าเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน   
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รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ให้เป็นไปตามที่เทศบาลต าบลชะมายก าหนด 

โดยให้สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2548  
แล้ว  ประกาศให้ประชาชนทราบ  

ข้อ  11  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขตชุมชน  การแบ่งแยกหรือจัดตั้งชุมชนใหม่ในภายหลัง
ให้น าความตามข้อ  10  มาใช้โดยอนุโลม  

 หมวด 4       
  ส่วนที่ 1                   
การเลือกคณะกรรมการชุมชน 

 ข้อ  12  การเลือกคณะกรรมการชุมชน  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในชุมชน
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด  คือ  ให้ด าเนินการโดยเวทีประชาคมโดยเทศบาล  มีหนังสือเชิญสมาชิกในชุมชนทุกครัวเรือน
เข้าร่วมประชุม  พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วัน  หรือถ้ามีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษก็ได้  ในการเลือกประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  และกรรมการ
ชุมชน  ตามจ านวนที่ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน  มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกในชุมชนตามคุณสมบัติที่
ก าหนด  โดยค าเสนอนั้นต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ชื่อที่เสนอต้องระบุต าแหน่ง  ไม่จ ากัดจ านวนชื่อที่
ถูกเสนอ  และให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ 
ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อหรือใช้วิธียกมือ  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกในต าแหน่งนั้น  ถ้าได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคนให้ใช้วิธีจับฉลาก  หรือจะให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยวิธีกากบาทหย่อนบัตรเลือกตั้งก็ได้  

ข้อ  13  คณะกรรมการชุมชน  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ป นับตั้งแต่วันที่เทศบาลต าบล 
ชะมายได้ประกาศแต่งตั้ง  และอาจได้รับการเลือกต้ังอีกได้    

ข้อ  14  คณะกรรมการชุมชน  ประกอบด้วยกรรมการ  16  ต าแหน่ง  ดังนี้ 

1)  ประธานคณะกรรมการชุมชน        
2)  รองประธานคณะกรรมการชุมชน       
3)  เลขานุการคณะกรรมการชุมชน 
4) กรรมการฝ่ายการคลัง        
5)  กรรมการฝ่ายสาธารณสุข  
6)  กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้       
7)  กรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ      
8)  กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย              
9)  กรรมการฝ่ายศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10) กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม    
11) กรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
12) กรรมการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  
13) กรรมการฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  



 

 

 

- 4 – 
14) กรรมการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
15) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
16) กรรมการฝ่ายตรวจสอบ  

ข้อ  15  คณะกรรมการชุมชนที่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ  จะต้องรักษาการในต าแหน่ง
จนกว่าจะมีการเลือกคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ขึ้นแทน   และจะต้องส่งมอบงานและทรัพย์สินของชุมชน  
เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ภายใน  30  วันนับแต่วันที่คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ 

ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากเทศบาลต าบลชะมายแล้ว 

ข้อ  16  เมื่อคณะกรรมการชุมชนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  เทศบาลต าบลชะมายจะ
ด าเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ  ภายใน  30  วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  หรือตามความเหมาะสม       

ข้อ  17  เมื่อต าแหน่งกรรมการชุมชนว่างลงตามข้อ  20  ยกเว้น  ข้อ  20 (1)  หรือด้วย
เหตุอื่นใดก็ตาม  ให้เทศบาลด าเนินการเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง  ภายใน  30  วัน  โดยเรียกประชุม
ประชาคมในชุมชนตาม  ข้อ  12  กรรมการที่ได้รับการคัดเลือกแทน  ให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน  ยกเว้นวาระของกรรมการชุมชนนั้นเหลือไม่ถึง  180  วัน  ไม่ต้องคัดเลือก  

ส่วนที่ 2 

คุณสมบัติของคณะกรรมการชุมชน 

ข้อ  18  ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานคณะกรรมการชุมชน  รองประธาน
คณะกรรมการชุมชน  เลขานุการคณะกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้  

1)  อายุไม่ต่ ากว่า  20  ป บริบูรณ์นับถึงวันคัดเลือก           
2)  เป็นผู้อาศัยอยู่จริงและมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ด าเนินการคัดเลือก  เป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  6  เดือน          
3)  ไม่เป็นบุคคลที่ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเป็นภัยต่อสังคม     
4)  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเก่ียวข้องกับบุคคลหรือยาเสพติด    
5)  เป็นผู้เสียสละ  ตั้งใจจริง  มีความรับผิดชอบต่อการท างาน     
6)  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในทางที่ผิด  หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ 

หมู่คณะ   
7)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย         
8)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
9)  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

ข้อ  19  กรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ      

1)  ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง       
2)  ตาย     
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3)  ลาออก  
4)  ถูกปลดออกภายหลังตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติตาม  ข้อ  18  หรือตามข้ออ่ืนๆ  
5)  ขาดการประชุมติดต่อกัน  3  ครั้ง  โดยไม่แจ้งให้ประธานทราบและไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วม

ประชุม  และที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน  มีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงเกิดกึ่งหนึ่ง  ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมในขณะนั้น  แล้วให้ประธานคณะกรรมการชุมชนเสนอมติดังกล่าว  ให้นายกเทศมนตรีต าบล  
ชะมายทราบ    

6)  ต้องโทษจ าคุก  หรือถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย
ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ   

7)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน  หรือสร้าง
ความแตกแยกให้กับชุมชน          

ข้อ  20  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้  

1)  อายุไม่ต่ ากว่า  18  ป   บริบูรณใ์นวันคัดเลือก      
2)  เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน  ตามระเบียบนี้ในหมวดที ่ 1     
3)  ไม่เป็นพระภิกษุ – สามเณร  หรือนักบวช   

  ข้อ  21  การลาออกของกรรมการชุมชน  จะมีผลทันทีเมื่อยื่นหนังสือลาออกต่อประธาน
คณะกรรมการชุมชน  เมื่อประธานฯ  ได้รับหนังสือลาออกแล้วให้รายงานนายกเทศมนตรี   เพ่ือทราบและ
ด าเนินการคัดเลือกกรรมการตามระเบียบ  ข้อ  17  ต่อไป  ยกเว้นการลาออกจากต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการชุมชน  ให้ยื่นต่อนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  และมีผลทันทีเม่ือยื่นหนังสือลาออก 

หมวด 5 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน 

ข้อ  22  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน  มีดังนี้   

1)  เป็นผู้เสริมสร้าง  และปลูกจิตส านึก  ความสามัคคี  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของ
ประชาชนในชุมชน           

2)  เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ในชุมชน  เช่น  กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรม
สาธารณสุข  กิจกรรมพัฒนาอาชีพ  การปรับปรุงชุมชนและอ่ืนๆ        

3)  เป็นสื่อกลางในการรับฟัง  รวบรวมความคิดเห็นและปัญหาของชุมชน  เสนอแนะแนวทาง
แก้ไขร่วมกันคิดค้นหาสาเหตุของปัญหา  ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  ร่วมกันรับผิดชอบรวมทั้งน าเสนอปัญหาที่
ชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้  เพ่ือขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

4)  เป็นศูนย์ประสานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  ระหว่างกลุ่มทั้งหลายในชุมชนและระหว่าง
ผู้อาศัยในชุมชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ  ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งชุมชนอ่ืนๆ  ด้วย 

5)  ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น    
6)  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน    
7)  ร่วมมือในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยวิธีการประชาธิปไตย 
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หมวด 6 

หน้าทีร่ับผิดชอบของคณะกรรมการชุมชน 

ข้อ  23  ประธานคณะกรรมการชุมชน  มีหน้าที่ดังนี้    

1)  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน   
2)  เป็นผู้ประสานงานการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ     
3)  เป็นผู้ชี้ขาดในกรณีการลงมติคะแนนเสียงเท่ากัน        
4)  เป็นผู้ประสานงานการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  หรือนโยบายจากเทศบาลและ

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน           
5)  เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชน                

ข้อ  ๒๔  รองประธานคณะกรรมการชุมชน  มีหน้าที่ดังนี้   

1)  ท าหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการชุมชน  ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2)  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานคณะกรรมการชุมชนมอบหมาย    

ข้อ  2๕  เลขานุการคณะกรรมการชุมชน  มีหน้าที่ดังนี้ 

1)  นัดประชุมคณะกรรมการชุมชน        
2)  รับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการชุมชน     
3)  ควบคุมการนับคะแนนเสียงในการประชุม      
4)  ท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการชุมชน  และแจ้งรายงานการประชุมประจ าเดือน

ต่อเทศบาลต าบลชะมาย                    
5)  แจ้งมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง        
6)  ดูแลรักษาเอกสาร  หลักฐานต่างๆ  ของชุมชน       
7)  ประสานงานระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชน      
8)  ดูแลประสานการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายของ

ชุมชนและเทศบาลต าบลชะมาย    
9)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย 

ข้อ  26  ฝ่ายการคลัง  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

1)  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีทรัพย์สินต่างๆ ของชุมชนตลอดจนวัสดุ-ครุภัณฑ์ของ
ชุมชน รวมทั้งการชี้แจงรายรับ-รายจ่ายให้คณะกรรมการผู้อยู่อาศัยในชุมชนทราบในการประชุมประจ าเดือน
ของชุมชนนั้นๆ และท าบัญชีต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน    

2)  เก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน ซึ่งวิธีการเก็บรักษาเงินนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
ชุมชน การเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการชุมชน  

3)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย  
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ข้อ  27  ฝ่ายสาธารณสุข  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้       

1)  การรักษาพยาบาลเบื้องต้นหรือการแพทย์ฉุกเฉิน  EMS       
2)  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย         
3)  ป้องกันโรค           
4)  วางแผนครอบครัว          
5)  ดูแลด้านสุขาภิบาล     
6)  ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตชุมชน  (อสม.)     
7)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย    

ข้อ  28  ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้   

1)  ดูแลหรือส่งเสริมหาลู่ทางและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้มีรายได้  ให้มีความมั่นคง
มากยิ่งขึ้น   

2)  หาแหล่งเงินทุนและตลาด  เพ่ือจ าหน่ายผลผลิต        
3)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย    

ข้อ  29  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าทีด่ังนี้    

1)  ตรวจสอบให้เด็กในชุมชนเข้าโรงเรียน  ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ     
2)  ส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน         
3)  ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน         
4)  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ        
5)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย 

ข้อ  30  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย  มีอ านาจหน้าทีด่ังนี้    

1)  ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย        
2)  ช่วยเหลือดูแลระมัดระวังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ  อปพร.  และอาสาสมัครอื่นในชุมชน    
4)  การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ        
5)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย    

ข้อ  31  ฝ่ายศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีหน้าทีด่ังนี้  

1)  ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  พิธีการต่างๆ       
2)  ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามในชุมชน       
3)  ส่งเสริมการแสดงออกซ่ึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์     
4)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย 
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ข้อ  32  ฝ่ายสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ดังนี้  

1)  ดูแลให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการของเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์   

2)  ดูแลสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามธรรมชาติตามความเป็นจริง 
3)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย 

ข้อ  33  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ดังนี ้     

1)  ส่งเสริมการรณรงค์แก้ปัญหา  ภาวะโลกร้อน  การปลูกต้นไมแ้ละหญ้าแฝกบ ารุงดิน 
2)  การแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
3)  การรณรงค์แก้ปัญหาน้ าเสีย มลทัศน์ต่างๆ  ในชุมชน      
4)  ส่งเสริมการดูแลด้านก าจัดขยะ  การคัดแยกขยะและสิ่งปฏิกูล     
5)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย  

ข้อ  34  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  มีหน้าทีด่ังนี้  

1)  รณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ 
2)  เข้าร่วมในการกิจการบริหารจัดการของเทศบาลและหน่วยงานอ่ืน   
3)  อ านวยความสะดวกในการเลือกตั้งในทุกๆ  ด้าน  
4)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย 

ข้อ  35  ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มีหน้าทีด่ังนี้  

1)  ดูแลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  
2)  บ ารุงรักษาปรับปรุงทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า  
3)  บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหมู่บ้านและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการอ่ืนๆ  
4)  แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน  
5)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย 

ข้อ  36  ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร  มีหน้าที่ดังนี้  

1)  จัดท าแผนพัฒนาการลงทุนในชุมชน 
2)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน   
3)  การก าหนดพื้นที่  เขตการลงทุนในชุมชนในด้านการค้า  สถานบันเทิง  ตลาดนัดฯ 
4)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย   

ข้อ  37  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าทีด่ังนี้        

1)  ประชาสัมพันธ์กิจการของชุมชนผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  หนังสือ  ประกาศ  แผ่นพับหอ
กระจายข่าว  วิทยุชุมชนฯ 
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2)  ดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์  ตลอดจนก าหนดจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของทุกฝ่าย

ในชุมชน  
3)  เป็นพิธีกรในสถานที่ประชุม  การฝึกอบรม  งานรื่นเริง  หรือพิธีกรรมทางศาสนา    
4)  หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ประธานมอบหมาย   

หมวด 7 

การประชุมและการลงมติ 

ข้อ  38  ให้คณะกรรมการชุมชนจัดการประชุมอย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง  แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เกินกว่าหนึ่งครั้ง  และให้เลขานุการหรือผู้ที่ประธานมอบหมาย  
เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  และส าเนาแจ้งเทศบาลต าบลชะมายทราบทุกครั้ง    

ข้อ  39  การนัดประชุมต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการชุมชนทราบล่วงหน้า  ไม่น้อย
กว่า  3  วัน  พร้อมทั้งจัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบ  เว้นแต่กรณีเร่งด่วนให้นัดประชุมได้โดย
ทันท ี

ข้อ  40  การประชุมแต่ละครั้ง  ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด  จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม        

ข้อ  41  กรณีไม่ครบองค์ประชุมตาม  ข้อ  41  ให้ประธานในที่ประชุม  มีอ านาจเลื่อนเวลา
ออกไปหรือเลื่อนก าหนดการประชุมออกไป  ได้ตามความเหมาะสม       

ข้อ  42  ให้ประธานคณะกรรมการชุมชนเป็นประธานในที่ประชุม   หากประธาน
คณะกรรมการชุมชนไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้เลือกกรรมการชุมชนที่มาประชุมหนึ่งคนท าหน้าที่
แทน  

ข้อ  43  มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด          

ข้อ  44  กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้  ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนและไม่ถือว่า
กรรมการผู้นั้นขาดประชุม  และผู้ประชุมแทนมีสิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมได้ 

หมวด 8 

การจัดระเบียบชุมชน 

ข้อ  45  การจดัระเบียบชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายหรือค าสั่งนายกเทศมนตรี  ดังนี้  

1)  แผนชุมชน          
2)  แผนพัฒนาเทศบาล         
3)  แผนพัฒนาอ าเภอ          
4)  แผนพัฒนาจังหวัด    
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5)  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
6)  ข้อสั่งการจากภาครัฐที่เก่ียวข้อง   

หมวด 9 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 46 การจัดตั้ ง  การเปลี่ยนแปลง การขยายเขตและยุบเลิกชุมชนเป็นอ านาจ
นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย บรรดาทรัพย์สินของชุมชนซึ่งจัดหาโดยงบประมาณของเทศบาลเป็นของเทศบาล
ต าบลชะมาย 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๗   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖        
 
 
            ประพัฒน์     รักษ์ศรีทอง 
                  (นายประพัฒน์     รักษ์ศรีทอง) 

    นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบเทศบาลต าบลชะมาย 
 ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน    
 คณะกรรมการชุมชน 

และการจัดระเบียบชุมชน   
 พ.ศ. 2556 


