
 
 
 

ระเบียบเทศบาลตําบลบางจาก 
วาดวยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2552 

------------------------------------ 
  เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางจาก  ไดมีสวนรวมในการบริหาร   พัฒนาชมุชน
ทองถ่ินของตนเองและมีบทบาทในการพฒันา ปองกัน แกไขปญหาทางโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ   สังคม
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ที่อยูในอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
สอดคลองกับวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี            อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับ
เทศบาลฯ ในการจัดบริการสาธารณะ ตามอํานาจหนาที่และเสริมสรางความเขมแขง็ใหกับชุมชน 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพิม่เติม
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2510   และมาตรา 50(9) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496     แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 10) 
พ.ศ.2542   และความในขอ 6 ก (5)  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวีธีปฏิบตัิงานเทศบาล  พ.ศ. 
2496 ประกอบกับ       มาตรา16 (16) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542                เทศบาลตําบลบางจาก  จึงวางระเบียบเทศบาลตําบลบางจาก  
วาดวยคณะกรรมการชุมชน  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานพัฒนาชมุชน ดังตอไปนี้ 
 

  ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบเทศบาลตําบลบางจาก  วาดวยคณะกรรมการชุมชน 
พ.ศ.2552” 
  ขอ  2   ระเบียบนี้ใหใชบังคบั ตั้งแตวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ  3   ใหยกเลิกระเบียบเทศบาลตําบลบางจาก   วาดวยการดําเนนิงานคณะกรรมการ
ชุมชน  พ.ศ. 2550 
  ขอ  4   ใหนายกเทศมนตรี  รักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้  และใหมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพือ่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  ในกรณีเหตจุําเปน นายกเทศมนตรี  อาจยกเวนการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้เปนกรณี
ได 
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หมวด  1 
ขอความทั่วไป 

  ขอ  5  ในระเบียบนี ้
   “เทศบาล”  หมายความถึง  เทศบาลตําบลบางจาก   
   “นายกเทศมนตรี”  หมายความถึง  นายกเทศมนตรีตําบลบางจาก   
   “กรรมการชุมชน”  หมายความถึง  บุคคลที่ไดรับเลือกตั้ง ตามระเบียบนีแ้ละไดรับ
การแตงตั้งจากนายกเทศมนตรี 
   “คณะกรรมการชุมชน”  หมายความถึง  คณะบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชน
ในชุมชนโดยเทศบาลประกาศแตงตั้ง เพื่อบริหารงานภายในชุมชนที่อาศัย 
   “ที่ปรึกษากรรมการชุมชน”  หมายความถึง  บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจาก
กรรมการชุมชน 
   “ชุมชน”  หมายความถึง  ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมูบานจัดสรร 
และหรือชุมชนเมืองเทศบาลตําบลบางจาก กําหนดขึ้น โดยทําเปนประกาศเทศบาลตําบลบางจาก   
   

“สมาชิกชุมชน”  หมายความถึง  ผูที่อยูอาศัยในชุมชน 
   “ผูอํานวยการเลือกตั้ง”  หมายความถึง   ปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรี    

“เจาหนาที”่  หมายความถึง  ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งมอบหมายจากนายกเทศมนตร ี
  ใหปฏิบัติงานตามระเบยีบนี้ 
 

หมวด  2 
การจัดตั้งชุมชนยอย 

  ขอ  6  ใหแบงพื้นที่ภายในเขตเทศบาลออกเปนเขตชุมชน      ตามพื้นทีก่ารจัดหมูบานของ
เทศบาล และจดัตั้งชุมชนยอยขึ้นในพื้นทีแ่ตละเขต โดยตัง้ชื่อชุมชนของแตละเขตที่จดัตั้งขึ้น ในชมุชนหนึ่งๆ 
ใหมีคณะกรรมการจากการเลือกตั้งของราษฎรที่อาศัยอยูภายในเขตชุมชนนั้นๆ 
  ขอ  7  ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในแตละครั้ง  ใหนายกเทศมนตรี
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเปนประธานในที่ประชุม โดยมีปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากปลัดเทศบาลเปนผูอํานวยการเลือกตั้ง       ทําหนาที่ดูแลการเลือกตั้งใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตอง   ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตอระเบียบและกฎหมาย 
  ขอ  8  การรับสมัครคณะกรรมการชุมชน ใหสมัครในวนัประชุมคณะกรรมการ ตามขอ 6  
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หมวด  3 

คณะกรรมการชุมชน 
  ขอ  9  บุคคลดังตอไปนี้  เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) เปนผูมีรายช่ืออยูในทะเบยีนบาน (ทร.14) ของเทศบาลตําบลบางจาก   
(3) มีอายุตั้งแต 25  ปบริบูรณขึ้นไปในวันเลือกตั้งหรือบรรลุนิติภาวะแลว 
(4) ตองเปนผูมีความจงรักษภักดตีอชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย 
(5) เปนผูเล่ือมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(6) ตองเปนผูประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคมและเปนผูที่          

ไมยุงเกีย่วกับยาเสพติดทกุกรณี 
(7) ตองเปนผูมีความรู ความสามารถในการพัฒนาชุมชนไดดี สามารถอุทิศเวลา

และเสียสละใหแกชุมชน 
(8) ตองเปนผูมีพืน้ความรู อานออกเขียนได 
(9) ตองเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน 
(10) ตองเปนผูมีความประพฤติดี อยูในศีลธรรมและมีมนษุยสัมพันธอันด ี
(11) ตองปฏิบัติตามกฎระเบยีบ ขอบังคับของเทศบาลตําบลบางจาก   
(12) คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ป 

ขอ  10   บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
(1) อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในปปฏิทินที่มีการเลือกตั้ง  
(2) เปนบุคคลที่มีช่ืออยูในทะเบยีนบานในเขตชุมชน  โดยไดรับการรับรองจาก

นายทะเบียนราษฎร หรือคณะกรรมการชุมชน 
(3) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปนภยัตอสังคม 

ขอ  11 ใหคณะกรรมการชุมชน ประกอบดวย   กรรมการจํานวน  5 – 7  คน  ในการกําหนด 
จํานวนกรรมการในแตละชุมชนใหพจิารณาตามความเหมาะสมจากขนาดและพืน้ที่แตละชุมชนแตละกรณ ี

ขอ  12  คณะกรรมการชุมชนมีโครงสรางดังตอไปนี ้
(1) ประธานคณะกรรมการ 
(2) รองประธานคณะกรรมการ 
(3) เลขานุการ 
(4) กรรมการฝายปองกันและรกัษาความสงบเรียบรอย 
(5) กรรมการฝายการคลัง 
(6) กรรมการฝายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
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(7) กรรมการฝายการศึกษา 
ทั้งนี้  กรรมการคนหนึ่งอาจมีหนาที่เปนกรรมการมากกวาหนึ่งฝายก็ได 

  ขอ  13  ใหมีพนักงานเทศบาล หรือบุคคลจากหนวยงานราชการอื่น และบุคคลผูมีความรู
ความสามารถ ที่อาศัยอยูภายในเขตชุมชนเปนที่ปรึกษา ของคณะกรรมการชุมชนตามที่แตละชุมชน
เห็นสมควร โดยไดรับการแตงตั้งจากนายกเทศมนตร ี

ขอ  14  คณะกรรมการชุมชน ใหอยูในตําแหนงไดคราวละสองป เมื่อถึงคราวหมดวาระไป 
แลว  อาจไดรับการเลือกตั้งอีกก็ได 
  ขอ  15  กรรมการในคณะกรรมการชุมชนยอมสิ้นสุดสภาพลงเมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยยืน่ใบลาออกตอนายกเทศมนตรี 
(4) ยายออกไปนอกเขตพื้นที่ชุมชนเกิน  45   วนั 
(5) ขาดการประชมุคณะกรรมการ  3  คร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(6) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในชุมชนจาํนวน 2 ใน 3 เขาชื่อเสนอตอนายกเทศมนตรีให

ประธานกรรมการชุมชนพนจากตําแหนง      และนายกเทศมนตรีใหความ
เห็นชอบ 

(7) ผูมีสิทธิเลือกตั้งในชุมชนจํานวน 2 ใน 3 เขาชื่อเสนอตอประธานกรรมการ
ชุมชนใหกรรมการชุมชนพนจากตําแหนง และกรรมการชุมชนเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการชุมชนทั้งหมดมีมติเห็นชอบ 

(8) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 2 ใน 3 เขาชื่อเสนอตอนายกเทศมนตรี ใหกรรมการ
ชุมชนทั้งชุดพนจากตําแหนง และนายกเทศมนตรีเห็นชอบ 

(9) ในกรณีเกดิความขัดแยงขึน้ในคณะกรรมการชุมชน จนไมสามารถปฏิบัติงาน
ตอไปได หรือปฏิบัตงิานตอไปอาจเกดิผลเสียหาย   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ-
ชุมชนเสนอตอนายกเทศมนตรี ใหกรรมการชุมชนทั้งชุดพนจากตําแหนง และ
นายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ 

(10) กรรมการชุมชนของคณะกรรมการนั้น ลงมติใหออก เพราะเห็นวามีความไม
เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ มติในขอนี้ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด             ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
นายกเทศมนตรี 

(11) นายกเทศมนตรีส่ังใหออก โดยเห็นวามีความประพฤติไมเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ หรือในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก
ชุมชนนั้น 
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(12) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนการกระทําความผดิลหุ
โทษ หรือ กระทําผิดโดยความประมาท 

ขอ  16  เมื่อกรรมการในคณะกรรมการชุมชนวางลง ตามขอ  14  ยกเวนขอ 14(1) , 14(8)  
 และ 14(9) ใหคณะกรรมการชุมชนคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจากคณะกรรมการชุมชนที่คงเหลืออยู หรือ
ราษฎรที่อาศัยอยูภายในเขตชุมชนนั้น เสนอตอนายกเทศมนตรีเพื่อแตงตั้งใหเปนกรรมการแทนตําแหนงที่
วางลง     แตใหอยูในตําแหนงไดเพยีงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 
  ถากรรมการวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไมเกิน  3   เดือน  จะไมคัดเลือกเสนอ
นายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลเพื่อแตงตั้งขึ้นแทนตําแหนงทีว่างนัน้ก็ได ใหเปนดุลยพินิจของ
นายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล 
  ขอ  17  กรณีกรรมการชุมชนพนจากตําแหนงตามขอ  14(1) , 14(8) และ 14(9) ใหเทศบาล
จัดใหมีการเลอืกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหมใหแลวเสร็จภายใน  45  วัน นับแตวันที่กรรมการชุดเดิมพน
จากตําแหนง 
 

หมวด  4 
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

  ขอ  18  ใหเทศบาลฯ ประกาศกําหนดวนัประชุมสมาชิกชุมชน  เพื่อใหมีการเลือกกรรมการ
ชุมชนทราบลวงหนากอนวนัเลือกไมนอยกวาสิบหาวัน 
  การประกาศกําหนดวันประชุมสมาชิกชุมชน ตามวรรคแรก ใหเทศบาลฯ  ประกาศกําหนด 
วัน เวลา สถานที่ คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการชุมชน ผูมีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนและวิธีการ
เลือกตามระเบียบนี้ใหประชาชนทราบ 
  ขอ  19  วิธีการเลือกกรรมการชุมชน  
                               ใหผูมีสิทธิเลือกเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
ชุมชน ตอที่ประชุมและใหผูมีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อนั้นไมนอยกวา 2 คน เมื่อที่ประชุมสวนใหญมีมติ
เลือกผูใดเปนกรรมการชุมชนแลว  ใหถือวาผูนั้นเปนผูไดรับเลือก และใหเทศบาลฯ ตรวจสอบ     หากเห็นวา
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามใหประกาศแตงตั้ง 
  กรณีที่มีการเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการชุมชนมากกวาจํานวนคณะกรรมการชุมชนที่
กําหนด ตามขอ 10  และมีคะแนนไดรับเลือกเทากัน  ใหใชวิธีจับฉลากตามที่เทศบาลฯ กําหนด และการ
ลงคะแนนเลือกตั้งใหใชการลงคะแนนโดยวิธีลับ 
  หากปรากฏตอมาในภายหลงัวาผูไดรับเลือกเปนกรรมการชุมชน ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการชุมชน  ใหเทศบาลฯ ประกาศใหกรรมการชุมชนผูนั้นพนจากตําแหนงและให
มีการเลือกกรรมการชุมชนใหมตามวรรคแรกจนครบจํานวนคณะกรรมการชุมชน 
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  ขอ  20  ประธานคณะกรรมการชุมชน มาจากการเลือกกนัเองของกรรมการชุมชน และให
ประธานกรรมการชุมชนเลือก รองประธานฯ  เลขานุการ และกรรมการฝายตางๆ 

 

หมวด  5 
หนาท่ีคณะกรรมการชุมชน 

  ขอ  21  คณะกรรมการชุมชน  มีหนาที่ดังตอไปนี ้
(1) เปนผูนําและเปนแกนกลางในการพัฒนาชุมชน 
(2) แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 
(3) เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อขอความชวยเหลือจากเทศบาล 
(4) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความสํานึกในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและรวมกันในการพัฒนาชมุชนของตน 
(5) สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตลอดจนสรางความสามัคคีให

เกิดขึ้นในชุมชน 
(6) ดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาทองถ่ินตามที่เหน็สมควร โดยไมขัด

ตอระเบียบและกฎหมาย 
ขอ  22  หนาทีค่วามรับผิดชอบของกรรมการในตําแหนงตางๆ  

22.1 ประธานกรรมการชุมชน มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
(1) เปนประธานในการประชุม 
(2) ควบคุมการนบัคะแนนเสียงและชี้ขาดในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน 
(3) ควบคุมและตดิตามการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ 
(4) เปนตัวแทนกรรมการชุมชนในการติดตอ ประสานงาน กับหนวยราชการ 

องคกรและหนวยงานเอกชนตางๆ 
(5) ทําหนาที่ในการเปนผูนําพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

จากเทศบาล 
22.2 รองประธานกรรมการชุมชน มหีนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้

(1) ทําหนาที่แทนประธานกรรมการชุมชน ในกรณีที่ประธานไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได 

(2) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
22.3 เลขานุการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) ออกหนังสือเชญิประชุม 
(2) จัดระเบยีบวาระการประชุมกรรมการชุมชนและจดบันทกึรายงานการ

ประชุมเสนอตอที่ประชุม และหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ 
(3) ปฏิบัติงานสารบัญและจัดเกบ็ดูแลเอกสารของชุมชน 
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(4) ประสานงานกบัทุกๆ  ฝาย 
(5) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย และงานอื่นทัว่ไป

ที่ไมมีอยูในหนาที่ของฝายใด 
22.4  ฝายปองกันและการรักษาความสงบเรียบรอย  มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้

(1) บําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกราษฎรในชุมชน 
(2) ดูแลชุมชนใหเปนไปตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและนโยบาย 

ของทางราชการ 
(3) สงเสริมใหราษฎร มีความสนใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(4) สงเสริมราษฎรมคีวามสนใจและเขามามีสวนรวมในการปกครองสวน

ทองถ่ิน 
(5) สงเสริมความสามัคคีของสวนรวม 
(6) การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกนั

ในชุมชน 
(7) เร่ืองอื่นๆ  ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 

22.5  ฝายคลงั  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(1) ดําเนินการเกีย่วกับการเงนิของชุมชน 
(2) ดูแลเกีย่วกับทะเบียนทรัพยสินของชุมชนใหเรียบรอย 
(3) เร่ืองอื่นๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 

22.6  ฝายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้
(1) การรักษาพยาบาล 
(2) การสุขาภิบาล 
(3) การวางแผนครอบครัว 
(4) การปองกันกนัโรค 
(5) การรักษาสภาวะแวดลอมของชุมชน และปองกันอันตรายอันเกดิจาก

สภาวะแวดลอมในชุมชน 
(6) การสงเสริมสุขภาพอนามยั 
(7) เร่ืองอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสงัคม ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย

เอดส และผูดอยโอกาส ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 
22.7  ฝายการศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้

(1) การศึกษา 
(2) การลูกเสือ 
(3) กิจกรรมเดก็  เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
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(4) กิจกรรมเกีย่วกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
(5) การกีฬา นันทนาการ การพักผอนหยอนใจ 
(6) เร่ืองอื่นๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 

 
หมวด  5 

การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
  ขอ  23  ใหมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งแรก  ภายใน  15  วัน นับแตการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนแลวเสรจ็ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
ฝายตางๆ ตามขอ  11 
  ขอ  24  ใหประธานกรรมการชุมชนที่ไดรับการเลือกตั้ง  อยูในตําแหนงไดคราวละสองป 
เมื่อถึงคราวออกตามวาระไปแลว อาจไดรับเลือกอีกได 
  ขอ  25  การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง   ตองมีกรรมการมารวมประชุมกึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม 
  ขอ  26  ใหมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  โดยใหเลขานุการ  
คณะกรรมการชุมชน ทําหนาที่ออกหนังสือเชิญประชุมใหคณะกรรมการทราบกอนวันประชุมอยางนอย  1  
วัน   เวนแตกรณีจําเปน หรือมีเหตุเรงดวนเชิญประชุมดวยวาจาก็ได และการลงมติขอปรึกษาในการประชุม
นั้น ใหถือเสียงขางมาก และกรรมการคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนน
เทากัน          ใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่ง        เปนเสียงชี้ขาดในการประชุมใหที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการชุมชนเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง 
  ขอ  27  ใหคณะกรรมการชุมชน  เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และทําหนาที่เปน
ประธานในทีป่ระชุม ถาประธานคณะกรรมการไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน
คณะกรรมการเปนประธานในที่ประชุม และเมื่อประธานและรองประธานคณะกรรมการไมอยู ใหกรรมการ
เลือกผูอาวุโสหรือผูเหมาะสม ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
  ขอ  28  การประชุมของคณะกรรมการชุมชนใหกระทําโดยเปดเผย 
  ขอ  29  ในการประชุมทุกครั้ง  ใหเลขานกุารคณะกรรมการชุมชนทําหนาที่จดรายงานการ
ประชุม  แลวรายงานใหเทศบาลทราบโดยไมชักชา 
 
                   ประกาศ    ณ    วันที่    29    เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2552 
 
 

           (นายสธุรรม   ทองอุปการ) 
 นายกเทศมนตรีตําบลบางจาก 


