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ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่นอง
วาดวยการดําเนินงานชุมชนของเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ ก (๕) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติงาน
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่นอง วาดวยการดําเนินงานชุมชน
ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันที่เทศบาลประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับระเบียบการดําเนินงานชุมชนที่มีอยู กอนหรือ
ขัดแยงกับขอความในระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ใหยกเลิกระเบียบ ดังนี้
- ระเบี ยบเทศบาลตําบลสองพี่นอง วา ดวยการดํา เนิน งานชุ ม ชนของเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๔๓
- ระเบี ยบเทศบาลตําบลสองพี่นอง วา ดวยการดํา เนิน งานชุ ม ชนของเทศบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบี ยบเทศบาลตําบลสองพี่นอง วา ดวยการดํา เนิน งานชุ ม ชนของเทศบาล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบี ยบเทศบาลตําบลสองพี่นอง วา ดวยการดํา เนิน งานชุ ม ชนของเทศบาล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ชุมชน” หมายความวา ชุมชนที่เทศบาลจัดตั้งขึ้น หรือประชาชนรองขอใหมีการจัดตั้งขึ้น
โดยนายกเทศมนตรีเปนผูประกาศจัดตั้งชุมชน
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“สมาชิกชุมชน” หมายความวา ผูอยูอาศัยในชุมชนนั้น
“กรรมการชุมชน” หมายความวา บุคคลที่นายกเทศมนตรีประกาศแตงตั้งเปนกรรมการชุมชน
ตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก หรือการรับรองจาก
ผูอยูอาศัยในชุมชน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีใหทําหนาที่คณะกรรมการชุมชน
“คณะอนุกรรมการชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกเทศมนตรี
ทําหนาที่ชวยงานคณะกรรมการชุมชน
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน” หมายความวา ผูอาวุโส หรือผูชํานาญการพิเศษดานตาง ๆ
ซึ่งคณะกรรมการชุมชนไดเชิญมาเปนที่ปรึกษา และไดรับแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
“นายกเทศมนตรี” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอ ง หรือ ผูที่ทํา การแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
“คณะผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง รองนายกเทศมนตรี
เมืองสองพี่นอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
“สมาชิกสภาเทศบาล” หมายความวา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง
“เจาหนาที่” หมายความวา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล หรือผูซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
หมวด ๒
วัตถุประสงค
ขอ ๖ ให มี ก ารจั ด ตั้ ง และประกาศแต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ม ชน ทํ า หน า ที่ พั ฒ นาและ
ประสานงานกับทางเทศบาล และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางผูอยูอาศัยในชุมชน ดําเนินการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
ความเปนอยูดานเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
(๒) เพื่อสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาใหมากที่สุด
(๓) เพื่อสงเสริมใหรูจักสิทธิและหนาที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย
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(๔) เพื่อสงเสริมใหเขาใจความจําเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมตาง ๆ
ที่จะดําเนินการในชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน
หมวด ๓
การจัดตั้งชุมชน
ขอ ๗ ให เทศบาลประกาศจั ด ตั้ง ชุ ม ชนขึ้น ภายในเขตเทศบาล ตามลั กษณะที่ กํ าหนด
ขอบเขตพื้นที่ของชุมชน ตามระเบียบนี้ โดยพิจารณาถึงความสะดวกในการปกครองดูแลการพัฒนา
ชุมชนเปนประมาณ
ขอ ๘ ในการที่จ ะกํ า หนดขอบเขตพื้ น ที่ ของชุม ชนต าง ๆ ใหพิ จ ารณาแบง เขตชุม ชน
ตามสภาพพื้น ที่ หรือ แนวถนน หรือ แมน้ําลําคลอง หรืออาคารเรือนแถวเดียวกัน หรือมีลักษณะ
เปนเขตพื้นที่เดียวกัน หรือตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรี
หมวด ๔
กรรมการชุมชน
ขอ ๙ ในชุมชนหนึ่ง ใหมีกรรมการชุมชน จํานวน ๑๕ คน จากการจัดตั้งหรือประชุม
ประชาคมคัดเลือก โดยใหอยูในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรี
ขอ ๑๐ กรณี ที่ เ ทศบาลกํ า หนดให มี ก ารคั ด เลื อ กคณะกรรมการชุ ม ชน ให กํ า หนดการ
ประชาคม การคัดเลือก กอนวัน ประชาคมคัดเลือก ไมนอยกวา ๗ วัน พรอมทั้งประชาสัม พัน ธ
ประชาคมดังกลาวตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๑ วิธีการคัดเลือกจะกระทําโดยลับหรือเปดเผยก็ได หากมีผูสมัครรับการคัดเลือ ก
ไมเกินจํานวนที่ตองการ ใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือกโดยไมจําเปนตองมีการลงคะแนน ถาผูสมัคร
รับการคัดเลือกมีคะแนนเสียงเทากันใหจับสลาก
ขอ ๑๒ กรรมการชุมชนโดยการจัดตั้ง หรือจากการคัดเลือกจากประชาชนใหเปนกรรมการ
ชุมชน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป นับแตวันประกาศแตงตั้ง หรือวันประชาคมคัดเลือก
โดยเทศบาลออกประกาศแตงตั้ง
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ขอ ๑๓ คุณสมบัติ ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการชุมชน มีดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวา ๒๕ ป บริบูรณ ในวันสมัคร
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในชุมชนนั้น (ไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันสมัคร)
(๔) เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๕) เปนผูที่ประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม
(๖) เปนผูเสียสละตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบ ไมหวังหรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนใด ๆ
เพื่อตนเอง หรือหมูคณะโดยมิชอบ
(๗) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
(๘) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกตั้งแต ๒ ปขึ้น ไป และไดพนโทษ
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันคัดเลือก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
ขอ ๑๔ ผูมีสิทธิออกเสียง คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ ในวันประชาคมคัดเลือก
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในชุมชนนั้น
(๔) เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๕) เปนผูเสียสละตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบ ไมหวังหรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนใด ๆ
เพื่อตนเอง หรือหมูคณะโดยมิชอบ
ขอ ๑๕ กรรมการชุมชนสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกและไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(๓) ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามขอ ๑๓
(๔) ถึงคราวออกตามกําหนดวาระ
(๕) คณะผูบริหารทองถิ่น มีมติใหออกเพราะประพฤติตนไมเหมาะสม
(๖) นายกเทศมนตรีประกาศยุบคณะกรรมการชุมชน ใหมีการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการ
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ขอ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการชุมชนสิ้นสุดลงเพราะครบวาระ ใหเทศบาลดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการชุมชนชุดใหม ทั้งนี้นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งผูปฏิบัติงานแทนกรรมการชุมชนชุดเดิม
ที่หมดวาระในระหวางที่ยังไมมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนชุดใหมได
ขอ ๑๗ นายกเทศมนตรีมีอํานาจยุบคณะกรรมการชุมชน และใหมีการจัดตั้งหรือคัดเลือก
คณะกรรมการชุมชนขึ้นใหมตามระเบียบนี้
ขอ ๑๘ กรณีที่กรรมการชุม ชนพนจากตําแหนง นอกจากถึงคราวออกตามกําหนดวาระ
ถ า ไม เ กิ น กึ่ ง หนึ่ ง ให ค ณะกรรมการชุ ม ชนพิ จ ารณาเสนอชื่ อ บุ ค คลในชุ ม ชนนั้ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ตามขอ ๑๓ ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งใหเปนกรรมการชุมชนทําหนาที่แทนได และใหอยูในตําแหนง
เทากับวาระของกรรมการชุมชนที่เหลืออยูแตถาเกินกึ่งหนึ่งใหเทศบาลดําเนินการจัดตั้ง หรือคัดเลือก
กรรมการชุมชนแทนตําแหนงที่วาง และกรรมการชุมชนที่ไดรับการประกาศแตงตั้งใหม อยูในวาระ
เทากับกรรมการชุมชนชุดเดิม
ในกรณีที่เหลือเวลาไมเกิน ๑๒๐ วัน ที่คณะกรรมการชุมชนจะครบวาระตามความในขอ ๑๕
จะไมจัดตั้ง หรือคัดเลือกกรรมการชุมชนแทนตําแหนงที่วางก็ได
หมวด ๕
คณะกรรมการชุมชน
ขอ ๑๙ ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการชุมชน ประกอบดวยตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการชุมชน
(๒) รองประธานกรรมการชุมชน
(๓) เลขานุการชุมชน
(๔) เหรัญญิก
(๕) กรรมการชุมชนฝายตาง ๆ ไดแก ฝายปกครอง ฝายพัฒนา ฝายการคลัง ฝายการศึกษา
ฝายสาธารณสุข ฝายสวัสดิการสังคม ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย ฝายประชาสัมพัน ธ
ฝายสตรีและแมบาน ฝายกีฬาและนันทนาการ ฝายเด็กและเยาวชน หรือตามที่คณะกรรมการชุมชน
เห็นเปนการสมควรใหมีฝายตาง ๆ
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๑. ประธานกรรมการชุมชน มีหนาที่ ดังนี้
- เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน
- ควบคุมดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตาง ๆ
- เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชน ตามกําหนด หรือในกรณีที่ประธานเห็นสมควร
- เปนผูชี้ขาดในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน
- เปนผูแทนของชุมชนนั้น
๒. รองประธานกรรมการชุมชน มีหนาที่ ดังนี้
- ชวยเหลือประธานคณะกรรมการชุมชนในกิจการทั่วไปตามที่ประธานมอบหมาย
- ทําหนาที่แทนประธานคณะกรรมการชุมชน ในกรณีที่ประธานไมอยู หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
๓. เลขานุการ มีหนาที่ ดังนี้
- นัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
- รับผิดชอบงานสารบรรณ
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
- ทํารายงานการประชุมแจงไปยังผูเกี่ยวของ
- เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
๔. เหรัญญิก มีหนาที่ ดังนี้
- ดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายรับ - รายจาย
- เก็บรักษาเงินสดและทรัพยสินในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
- แถลงบัญชีรายรับ - รายจาย ตอที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน
- เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
๕. กรรมการฝายการคลัง มีหนาที่ ดังนี้
- จัดหารายไดเขาชุมชน
- มีหนาที่เกี่ยวกับการคลังและดูแลทรัพยสินของชุมชน
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
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๖. กรรมการฝายปกครอง มีหนาที่ ดังนี้
- บําบัดทุกขบํารุงสุข
- การดู แ ลชุ ม ชนให เ ป น ไปโดยกฎหมาย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละนโยบาย
สวนรวมของชาติ
- การส ง เสริ ม ให ร าษฎรสนใจในการปกครอง ตามระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
- การสงเสริมใหราษฎรสนใจในการปกครองทองถิ่น
- การสงเสริมสามัคคีของสวนรวม
- การดูแลสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกันในชุมชน
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
๗. กรรมการฝายพัฒนา มีหนาที่ ดังนี้
- การวางโครงการและแผนดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมอาชีพของราษฎรในชุมชน
- การขอความชวยเหลือจากหนวยราชการ องคการ หรือเอกชน ตามที่เห็น สมควร
เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
- การแกไขปญหาอุปสรรค ขอขัดของที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
๘. กรรมการฝายการศึกษา มีหนาที่ ดังนี้
- ดานการศึกษา การสงเสริม ชวยเหลือการศึกษาบุคคลในชุมชน
- การฝกอบรมวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ
- การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
๙. กรรมการฝายสาธารณสุข มีหนาที่ ดังนี้
- การสงเสริมสุขภาพอนามัย
- การปองกันโรค/การวางแผนครอบครัว
- การดูแลงานดาน อสม.
- การดูแล และรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
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๑๐. กรรมการฝายสวัสดิการสังคม มีหนาที่ ดังนี้
- สวัสดิการของชุมชน เชน ดูแลสถานที่พักผอนและสนามเด็กเลน
- สํารวจขอมูล ผูสูงอายุ คนพิการ ผู ปวยเอดส ที่มีคุณ สมบัติส มควรที่ไดรั บความ
ชวยเหลือ
- สํารวจผูประสบภัยทางธรรมชาติ
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
๑๑. กรรมการฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย มีหนาที่ ดังนี้
- ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
- ช ว ยเหลื อ ดู แ ลและระมั ด ระวั ง ในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และ
อาชญากรรมภายในชุมชน
- รณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
๑๒. กรรมการฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่ ดังนี้
- ประชาสัมพันธขาวสารใหประชาชนในชุมชนไดทราบ
- ดูแลอุปกรณเครื่องเสียง บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีพรอมที่จะใชงานอยูเสมอ
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
๑๓. กรรมการฝายสตรีและแมบาน มีหนาที่ ดังนี้
- จัดตั้งกลุมอาชีพ
- ดําเนินกิจกรรมงานดานสตรีและแมบานของชุมชน
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
๑๔. กรรมการฝายเด็กและเยาวชน มีหนาที่ ดังนี้
- สงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ในดานตาง ๆ
- จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเด็กและเยาวชน
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
๑๕. กรรมการฝายกีฬาและนันทนาการ มีหนาที่ ดังนี้
- จัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
- สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลในวัยตาง ๆ สนใจเลนกีฬา
- เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการชุมชนมอบหมาย
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ขอ ๒๐ กรรมการชุมชนฝายตาง ๆ สามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลใหเปนคณะอนุกรรมการ
ชุมชนขึ้นจํานวน ๑๓ คน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กรรมการฝายตาง ๆ มอบหมายก็ได โดยใหประธาน
คณะกรรมการชุม ชนเสนอนายกเทศมนตรีเห็น ชอบประกาศแตงตั้งตอไป วาระการดํารงตําแหนง
ของคณะอนุกรรมการชุมชนฝายตาง ๆ ใหมีวาระตามขอ ๑๒ นําความขอ ๑๕ และขอ ๒๙ บังคับใช
โดยอนุโลม
ขอ ๒๑ คณะอนุกรรมการชุม ชน ยอมมีสิทธิเขาประชุม และแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๒๒ เมื่อสิ้นสุดวาระการเปนคณะกรรมการชุมชนดวยกรณีใดก็ตาม ใหคณะกรรมการ
ชุมชนสงมอบงานและทรัพยสินที่เปนของสวนรวมในชุมชนใหกับเทศบาลภายใน ๑๕ วัน เพื่อดูแล
รักษาไวจนกวาจะมีคณะกรรมการชุมชนชุดใหมเขารับหนาที่แทน
ขอ ๒๓ การประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกครั้ง ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ขอ ๒๔ การลงมติของคณะกรรมการชุมชน ใหถือเอามติเสียงขางมากเปนเกณฑ กรรมการ
คนหนึ่งมีสิทธิอ อกเสียงไดหนึ่ งเสียง ในกรณีคะแนนเสี ยงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม มีสิท ธิ
ออกเสียงชี้ขาด
หมวด ๖
หนาที่ของคณะกรรมการชุมชน
ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการชุมชนมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการพัฒนาชุมชนทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
(๒) บํารุงรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๓) เสริ ม สรา งความสามัค คีข องผู ที่อ าศั ยอยูใ นชุม ชน เพื่อ รว มกั น รั บผิด ชอบในหนา ที่
ของตนเองและชุมชน
(๔) สงเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม
(๕) ดูแลทรัพยสินสาธารณะของชุมชน และของแผนดิน
(๖) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

หนา ๑๐
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(๗) เปนผูนํา และแกนกลางในการพัฒนาชุมชน และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
(๘) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอน ของประชาชนในชุมชน ตลอดจน
ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตน
(๙) ใหความรวมมือกับเทศบาลหนวยงานราชการ กรณีที่ขอความชวยเหลือทุก ๆ ดาน
(๑๐) รับเรื่องราวรองทุกขของคนในชุมชน กรณีที่สามารถแกไขปญหาไดใหดําเนินการแกไข
ปญหา หากไมสามารถแกปญหาได ใหรายงานนายกเทศมตรี เพื่อดําเนินการแกไขปญหาตอไป
(๑๑) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนของสวนรวม
(๑๒) ดําเนินการตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
หมวด ๗
ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน
ขอ ๒๖ ใหน ายกเทศมนตรีแ ตงตั้ งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุม ชนของแตละชุม ชน
ตามที่คณะกรรมการชุมชนเสนอ จํานวน ๓ คน อยูในตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒
ขอ ๒๗ ใหคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน มีหนาที่ ดังนี้
ใหคําปรึกษาแนะนําสนับสนุนการดําเนินงานแกคณะกรรมการชุมชน
ขอ ๒๘ ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(๓) ออกตามกําหนดวาระหรือคณะกรรมการชุมชนหมดวาระ
(๔) นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหออก เพราะประพฤติตนไมเหมาะสม
(๕) คณะผูบริหารทองถิ่น หรือคณะกรรมการชุมชน มีมติใหออก
ขอ ๒๙ เมื่อตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการชุม ชนวางลง ใหน ายกเทศมนตรีพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร จะแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการชุม ชนแทนตําแหนงที่วางลงก็ได และใหอยูใ น
ตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
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หมวด ๘
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๓๐ ชุม ชนจะตองจัดทําแผนชุม ชน เพื่อประโยชนใ นการจัดทําโครงการขอรับเงิ น
อุดหนุนจากรัฐ
ขอ ๓๑ รายไดของชุมชน
(๑) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
(๒) ไดรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลหรือหนวยงานอื่น หรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๓) จากทรัพยสินของชุมชน
(๔) จากการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนจัดขึ้น
ขอ ๓๒ การจัดเก็บรักษาเงิน ใหคณะกรรมการชุมชนอยางนอย ๓ คน เปนผูนําเงินไปฝาก
ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ใหกรรมการฝายการคลังเปน ผูจัดการทําบัญชีการรับ - จาย และเก็บรักษา
บัญชีเงินฝาก การถอนเงินฝาก ใหคณะกรรมการชุมชนผูฝากลงนามถอน ๒ ใน ๓
ขอ ๓๓ ใหประธานคณะกรรมการชุม ชนจัดเรียกประชุม คณะกรรมการชุม ชน เพื่อวาง
ระเบีย บเกี่ย วกับการเงิน และทรัพย สิน ของชุม ชนตามสภาพและความเหมาะสมของชุม ชนนั้น ๆ
ระเบียบดังกลาวตองไดรับมติเห็นชอบของที่ประชุม อยางนอย ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการชุมชน
ทั้งหมด
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ผูบริจาคทรัพยสินใหแกชุมชน ใหหัวหนาฝายการคลัง หรือหัวหนาฝายอื่น ๆ
ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการชุ ม ชนตรวจรั บ ลงบั ญ ชี ขึ้ น ทะเบี ย นไว เ ป น หลั ก ฐาน
แลวดําเนินการตามวัตถุประสงคของผูบริจาคตอไป
ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการชุมชนจัดทําบัญชีพัสดุของชุมชน โดยมีประธานกรรมการชุมชน
กรรมการฝายการคลัง และกรรมการชุมชนจากฝายอื่นอยางนอย ๑ คน เปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๓๖ ใหน ายกเทศมนตรี รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง
ขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ ตีความ วินิจฉั ยปญหา และแตงตั้งเจาหนาที่เ พื่อปฏิบัติราชการ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๕๒

กรณีมีเหตุจําเปน เพื่อประโยชนของทางราชการ เพื่อทองถิ่น หรือเพื่อความสงบเรียบรอย
หรือเพื่อความกาวหนาของชุมชน นายกเทศมนตรีอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติในสวนที่ระเบียบนี้มิได
กําหนดไวได
เมื่อมีปญหาโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้
ใหนายกเทศมนตรีเปนผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีใหเปนที่สุด
ขอ ๓๗ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บนี้ จะกระทํ า ได เ มื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
นายกเทศมนตรี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิโรจน คณูวัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง

