ระเบียบเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
*************
ตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ออกระเบียบเทศบาล
ตําบลบางกระทึก ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 เรื่อง การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2552
เนื่ องจากประธานกรรมการและคณะกรรมการชุ มชนที่ ได้ รับ การแต่ ง ตั้ง ตามคํ าสั่ ง เทศบาลตํ า บลบางกระทึ ก
ที่ 136/2552 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 หมดวาระลง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 นั้น
เพื่อให้การดําเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลบางกระทึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของคณะกรรมการภายในชุมชนยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิกระเบียบเทศบาลตําบล
บางกระทึก ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 เรื่อง การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2552 และให้
ใช้ระเบียบเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 นี้แทน
โดยที่เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งชุมชนขึ้น ซึ่งเป็น
นโยบายที่สําคัญประการหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ที่ประสงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนของตน ตลอดจนเป็นการ
ประสานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาลด้วย เพื่อให้งานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบล
บางกระทึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวการณ์ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนใน
ปัจจุบันให้มีระเบีย บแบบแผนการดําเนินการที่แน่นอน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอํ านาจตามความใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้อ 6 ก. (5) นายกเทศมนตรีจึงได้
ออกระเบียบนี้ไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลตําบลบางกระทึก ว่าด้วยการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาคําสั่ง ประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ได้เท่าที่
ไม่ขัดกับระเบียบนี้
ข้อ 4 ให้น ายกเทศมนตรี รักษาราชการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ ง
ข้อกําหนด หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา ตลอดจนยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งราชการท้องถิ่น หรือเพื่อความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน นายกเทศมนตรีอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ในส่วนที่ระเบียบนี้มิได้กําหนดไว้ได้



หมวดที่ 1
บทความทั่วไป
ข้อ 6 ระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตําบลบางกระทึก
“นายกเทศมนตรี” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนที่เทศบาลจัดตั้งขึ้น หรือประชาชนร้องขอให้จัดตั้งขึ้น
โดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้ประกาศจัดตั้งขึ้น
“ผู้อยู่อาศัยในชุมชน” หมายความว่า ผู้อยู่อาศัยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชน
นั้น
“กรรมการชุ ม ชน” หมายความว่ า บุ ค คลที่ น ายกเทศมนตรี ป ระกาศแต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการชุมชนตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ชุมชน 1 คน และคณะกรรมการชุมชนอีกไม่เกิน 6 คน ที่นายกเทศมนตรีประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ชุมชนตามระเบียบนี้
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่นายกเทศมนตรีประกาศ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบนี้
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 7 ให้มีการจัดตั้งและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ทําหน้าที่พัฒนาและประสานงาน
กับเทศบาลหรือส่วนราชการและหน่วยงานอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อเป็นแกนนําในการพัฒนาชุมชน จัดทําแผนชุมชน และประสานงานระหว่าง
ชุมชนกับองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองตามหลักการการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(3) เพื่อจัดและระดมการใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างมีระบบและคุ้มค่า
(4) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เกิดความรักความสามัคคีเอื้ออาทรและรักท้องถิ่นของ
ตนเอง
หมวดที่ 3
การจัดตั้งชุมชน
ข้อ 8 ให้เทศบาลประกาศจัดตั้งชุมชนขึ้นภายในเขตเทศบาลตามลักษณะที่กําหนดขอบเขตพื้นที่
ของชุมชนตามระเบียบนี้ ให้ถือความสะดวกแก่การปกครองดูแล การพัฒนาชุมชนเป็นประมาณ
ข้อ 9 ในการที่จะกําหนดขอบเขตพื้นที่ของชุมชนต่าง ๆ ให้พิจารณาแบ่งเขตชุมชนตามสภาพ
พื้นที่ หรือแนวถนน หรือแม่น้ําลําคลอง หรืออาคารเรือนแถวเดียวกัน หรือมีลักษณะเป็นเขตพื้นที่เดียวกัน หรือ
ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีและประกาศจัดตั้ง



หมวดที่ 4
คณะกรรมการชุมชน
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการชุมชนทําหน้าที่บริหารชุมชน ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการชุ ม ชน ซึ่ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง จากผู้ อ ยู่ อ าศั ย ในชุ ม ชนและ
นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
(2) กรรมการชุมชน ซึ่งได้รับเสนอชื่อจากประธานชุมชน และนายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการชุมชนให้มีจํานวน ไม่เกิน 7 คน
ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนนั้น
(๔) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ข้อ ๑๓ ประธานกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๓) มีภูมิลําเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล
(๔) เป็นผู้ประกอบการสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม
(๕) เป็นผู้เสียสละ ตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบ ไม่หวังหรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆเพื่อตนเองหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
ข้อ ๑๔ ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการ
ชุมชน
(๑) ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 13
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เคยต้องโทษตามคําพิพากษาให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือกระทําการ
โดยประมาท
(๖) เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการชุมชนให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากนายกเทศมนตรี ถ้ า กรรมการชุ ม ชนว่ า งลง ให้ ป ระธานชุ ม ชนเลื อ กกรรมการชุ ม ชนขึ้ น แทน โดยให้
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งและมีวาระอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการชุมชนที่พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการชุมชน พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13 และเป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อ ๑4



(๕) นายกเทศมนตรีมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
ชุมชนนั้นจํานวนไม่ต่ํากว่าหนึ่งในสาม ทําหนังสือร้องเรียนพฤติกรรม กล่าวโทษว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อ
การเป็นประธานกรรมการชุมชนหรือกรรมการชุมชน เสนอต่อนายกเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีได้ดําเนินการ
สอบสวนแล้วน่าเชื่อว่ามีพฤติกรรมตามข้อกล่าวหา
(๖) คณะกรรมการชุมชนอยู่นอกพื้นที่เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๖ เดือน
ข้อ ๑๗ ประธานกรรมการชุมชนออกตามวาระหรือว่างลง ให้เลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วัน
ครบวาระหรือตําแหน่งว่างลง
ให้คณะกรรมการชุมชนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่
ข้อ ๑๘ ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการชุ ม ชนโดยวิ ธี ก ารยกมื อ หรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ที่
นายกเทศมนตรีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๙ หากพ้น กําหนดระยะเวลาการรับ สมัครเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการชุมชนแล้วมี ผู้
เข้าสมัครเป็นประธานกรรมการชุมชนเพียง ๑ คน ให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชนใน
ตําแหน่งนั้น โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง และเสนอให้นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
ข้อ ๒๐ ประธานกรรมการชุมชนพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องส่งมอบงานและ
ทรัพย์สินของชุมชนให้ประธานกรรมการชุมชนคนใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เทศบาลได้มีประกาศแต่งตั้ง
ประธานกรรมการชุมชนคนใหม่เรียบร้อยแล้ว
หมวด ๕
องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการชุมชนที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้งมีโครงสร้างประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการชุมชน
(๒) รองประธานกรรมการชุมชน
(๓) กรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานฝ่ า ยต่ า งๆ เช่ น ฝ่ า ยปกครองและรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม และฝ่ายพัฒนาและสาธารณสุข
(๔) เลขานุการ
ทั้ ง นี้ กรรมการชุ มชนหนึ่ ง คนสามารถดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการชุ มชนฝ่ า ยต่ า ง ๆ ได้ มากกว่ า
หนึ่งตําแหน่ง
ข้อ ๒๒ ให้ประธานกรรมการชุมชน มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการชุมชนเพื่อปฏิบัติงานตาม
โครงสร้าง ข้อ ๒๑
ข้อ ๒๓ ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนในชุมชนนั้น
(๒) เป็นผู้ประสานงานการดําเนินงานของฝ่ายต่างๆในชุมชนเสนอเทศบาล
(๓) เป็นผู้แทนของชุมชนนั้นๆ ในการประชุมร่วมกับเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ
(๔) มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่างๆและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๔ รองประธานกรรมการชุมชน มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
(๒) ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
(๓) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย



ข้อ ๒๕ เลขานุการมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ออกหนังสือเชิญประชุมตามคําสั่งประธานกรรมการ
(๒) จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม
เช่น จัดทํารายงานการประชุมเสนอตามระเบียบ เป็นต้น
(๓) ปฏิบัติงานสารบรรณ และเก็บรักษาเอกสาร
(๔) ดําเนินกิจการของชุมชนโดยทั่วไปที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของผู้ใด
(๕) ประสานงานกับทุกๆฝ่าย
(๖) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๖ กรรมการชุมชนฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้ชุมชนสนใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
(๒) ควบคุมดูแล และเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชนทางสื่อประชาสัมพันธ์
(๓) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
(4) ดูแลด้านบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชนและอาสาสมัครจราจร
(5) ประสานงานรั ก ษาความสงบในชุ ม ชน งานป้ อ งกั น บรรเทาปั ญ หายาเสพติ ด
งานจัดระเบียบทางสังคม
(6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒7 กรรมการชุมชนฝ่ายการคลังมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทําบัญชีรายรับ - รายจ่ายของชุมชน และโครงการของชุมชน
(๒) ควบคุมและจัดทําบัญชีทรัพย์สินของชุมชน
(๓) สํารวจการใช้งานของทรัพย์สินและจัดทํารายงานเพื่อซ่อมบํารุง
(๔) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒8 กรรมการชุมชนฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) สํารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนในชุมชน
(๒) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาในชุมชน และกิจกรรมเนื่องใน
วันสําคัญต่างๆ
(๓) ดูแลประสานงาน การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมของสถานการศึกษา ศาสนสถานใน
ชุมชน กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน
(4) สํารวจข้อมูลชุมชน เช่น ข้อมูล จปฐ. ผู้มีรายได้น้อย คนชรา คนพิการ และ
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
(5) ประสานงานกลุ่มอาชีพ และประสานการจัดอบรมอาชีพ
(6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 29 กรรมการชุมชนฝ่ายพัฒนาและสาธารณสุขมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําแผนชุมชน
(๒) สํารวจดูแลซ่อมแซมสาธารณูปโภค – สาธารณูปโภค ไฟฟ้าสาธารณะหรือแจ้งขอ
ความช่วยเหลือให้ปรับปรุงซ่อมแซม
(๓) สํารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมชุมชน การระบายน้ํา คูคลองสาธารณะ สภาวะน้ําท่วม
(4) เป็นแกนนําในการสํารวจข้อมูลด้านการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน



(5) สํารวจและดูแลด้านการรักษาความสะอาดและสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
(6) ประสานด้านการบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน เช่น การฉีดพ่นยุง การอนามัย
การควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ
(7) ประสานการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
(8) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๖
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ข้อ ๓0 ให้คณะกรรมการชุมชน จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยให้ประธาน
กรรมการชุมชนเป็นผู้กําหนดและเรียกประชุม
ข้อ ๓1 ถ้าประธานกรรมการชุมชนไม่มาประชุม หรือไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ให้รอง
ประธานกรรมการชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทน และถ้ารองประธานกรรมการชุมชนไม่มาประชุม หรือไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการชุมชนคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในที่ประชุม เป็นประธานกรรมการชุมชนใน
คราวประชุมนั้น และให้ประธานกรรมการชุมชนชั่วคราวรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการชุมชนทราบ
ข้อ ๓2 ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ต้องมีกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการชุมชนทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๓3 ให้ประธานกรรมการชุมชน หรือกรรมการที่ประธานมอบหมาย ประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนร่วมกับเทศบาล
ข้อ ๓4 ให้ประธานกรรมการชุมชนทําหน้าที่รวบรวมปัญหา ความต้องการ ข้อมูลต่าง ๆ ของ
ชุมชนทีไ่ ม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แจ้งให้เทศบาลทราบตามแนวทางที่เทศบาลกําหนด
ข้อ ๓5 หากประธานกรรมการชุมชนหรือกรรมการชุมชนได้รับ มอบหมายงานจากหน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรเอกชนใด ที่ไม่ผ่านเทศบาลให้ประธานต้องแจ้งให้เทศบาลทราบ
ข้อ ๓6 ให้ประธานกรรมการชุมชน มีหน้าที่จัดส่งโครงการที่จะขอสนับสนุนเงินจากเทศบาล
ติดตามการขอรับเงิน ลงนามบันทึกข้อตกลง รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการแจ้งเทศบาล และกําหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในชุมชนนั้น
ข้อ 37 การดํ า เนิ น การตามโครงการโดยชุ ม ชนให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บแบบแผนของ
ทางราชการโดยอนุโลม
หมวด ๗
การเงินของชุมชน
ข้อ 38 ชุมชนอาจมีรายได้จาก
(๑) การเก็บค่าบริการจากสมาชิกในชุมชนโดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชน
(๒) การสนับสนุนงบประมาณทั้งของภาครัฐและเอกชน
(๓) การทํากิจการต่าง ๆ เพื่อหารายได้ เช่น การผลิตและจําหน่ายสินค้า
(๔) การบริจาคหรือการอุทิศให้
(5) รายได้อื่น ๆ
ให้ประธานกรรมการชุมชนรายงานสถานะการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการชุมชน และต่อนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก พร้อมทั้งติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
ชุมชนทราบ



ข้อ 39 การใช้จ่ายเงินของชุมชนให้ประธานกรรมการชุมชนอนุมัติให้ใช้จ่ายได้ตามอํานาจหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน
ข้อ ๔0 ให้ ป ระธานกรรมการชุ ม ชนร่ ว มกั บ กรรมการฝ่ า ยการคลั ง หรื อ กรรมการอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีอํานาจลงนามในการเบิกจ่ายเงินและถอนเงินของชุมชน
ข้อ ๔1 ให้ประธานกรรมการชุมชนตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเงินรายได้ของชุมชนอย่างน้อย ๓ คน
โดยมีประธานกรรมการชุมชน และหัวหน้าฝ่ายการคลังของชุมชนนั้นร่วมเป็นกรรมการ และให้ประกาศรายชื่อให้
ประชาชนในชุมชนทราบ
บทเฉพาะกาล
ข้อ 42 ให้ประธานกรรมการชุมชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเทศบาลตําบลบางกระทึกว่าด้วย
การดําเนินงานชุมชน พ.ศ. 2555 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการชุมชนตามระเบียบนี้ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งใหม่ และเทศบาลได้มีประกาศแต่งตั้ง
ประกาศ ณ วันที่
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